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วตัถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัในเครือ 
มุ่งด าเนินธุรกิจดว้ยความย ัง่ยืน โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล บริษทัและบริษทัในเครือ  
จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่อใหคู้่คา้ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
กฎหมาย และจรรยาบรรณบริษทั ตลอดจนมาตรฐานสากล โดยให้ความส าคญัและสนบัสนุนให้คู่คา้ของ
บริษทัและบริษทัในเครือ ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อแรงงานดว้ยความ
เป็นธรรม ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามการด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณน้ีอยา่งเคร่งครัด 

ขอบเขต 

จรรยาบรรณของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) 

1. จริยธรรมทางธุรกจิ (Business Ethics) 

1.1 การก ากบัดูแลกิจการ 
- คู่ค้าต้องปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจด้วยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและตรวจสอบไดโ้ดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใตห้ลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

1.2 การปฏิบติัท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  

- คู ้ค่าต้องด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและ 
เป็นธรรม 

1.3 ทรัพยสิ์นทางปัญญา  

- คู่คา้ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นและส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกนัการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  

1.4 การเปิดเผยขอ้มูลและการรักษาความลบั  

- คู่คา้ตอ้งเปิดเผยข้อมูลของตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามท่ีกฎหมายก าหนด และไม่
เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีไดม้าจากการท าธุรกิจกบัคู่คา้ โดย
ไม่ไดรั้บความยนิยอม รวมทั้งไม่น าไปใชเ้พื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง 
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1.5 การส่งมอบและคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
- ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด รวมทั้งขอ้ก าหนดท่ีบงัคบั

ใชภ้ายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- แสดงความรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีต่อคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีจดัหาใหก้บัคู่คา้ 

1.6 การปฏิบติัตามกฎหมาย 

 - คู่ค้าต้องให้ความส าคญักับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบต่างๆ 
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Human Rights and Labor) 

2.1 การไม่เลือกปฏิบติั  
 - คู่คา้ตอ้งปฏิบติัต่อลูกจา้งโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบติัเพราะความแตกต่างทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สังกดัทางการเมือง รสนิยมทางเพศ  
การเป็นสมาชิกสหภาพใดๆ 

2.2 การคุม้ครองแรงงาน  

 - คู่คา้ตอ้งไม่ใช้แรงงานเด็กท่ีมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด หากมีการใชแ้รงงานเด็ก  
คู่คา้ตอ้งจดัให้มีความคุม้ครองการใช้แรงงานเด็กตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการและ
สามารถตรวจสอบได ้

 - คู่ค้าต้องไม่ให้ลูกจ้างท่ี เป็นหญิงท างานในลักษณะท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ความปลอดภยั หากลูกจา้งเป็นหญิงมีครรภ์ตอ้งได้รับความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 - หากมีการจา้งแรงงานต่างดา้ว คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งครบถว้น 

2.3 การไม่บงัคบัใชแ้รงงาน  

 - คู่คา้ตอ้งใชแ้รงงานโดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และตอ้งไม่ใชแ้รงงานในลกัษณะ 
ท่ีเป็นการบงัคบั การขู่เข็ญ การกกัขงั การลิดรอนสิทธิ การล่วงละเมิด การคา้มนุษย ์และ
ตอ้งไม่บงัคบัการใช้แรงงานท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย รวมถึงการใช้ความรุนแรง 
ในทุกรูปแบบ 

2.4 การจ่ายค่าจา้งผลประโยชน์และระยะเวลาการท างาน 
 - คู่ค้าต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา ค่าจ้างในวนัหยุด รวมถึงผลประโยชน์ท่ีลูกจา้ง 

พึงไดรั้บตามกฎหมายใหแ้ก่ลูกจา้งไม่ต ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
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 - คู่คา้ตอ้งไม่ให้ลูกจา้งท างานเป็นระยะเวลาเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีในการท างาน
ล่วงเวลาหรือการท างานในวนัหยดุตอ้งเป็นความสมคัรใจของลูกจา้ง และตอ้งจดัให้ลูกจา้ง
มีวนัหยดุและวนัลาไม่นอ้ยกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health) 

3.1 ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 - คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั จดัเตรียมสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานให้ปลอดภัยเพื่อลดและควบคุมโอกาสการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรือ
อุบติัเหตุ และเหตุฉุกเฉิน 

3.2 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

 - คู่ค้าต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีพร้อมใช้ เหมาะสมกับงาน 
และเพียงพอกบัลูกจา้ง 

3.3 การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 - คู่คา้ตอ้งมีแผนรองรับเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและส่ือสารให้ลูกจา้งมีความเขา้ใจปฏิบติั
ไดถู้กตอ้งและปลอดภยัเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

4. การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีป่ฏิบัติงาน (Environment) 

- คู่คา้ตอ้งด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆของภาครัฐ 
- คู่คา้ตอ้งมีมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- คู ้ค่าต้องส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่างประหยดั มีประสิทธิภาพและ 

ไม่กระท าการใดๆ ท่ีสร้างผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

5. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม (Social Responsibility) 

- คู่คา้ควรด าเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมจากการด าเนินงานของตน  
ตอ้งเคารพในวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน รวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
ในการพฒันาชุมชนและสังคมตามโอกาสและความเหมาะสม  

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                          (ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                                     ประธานกรรมการ 


