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จริยธรรมธุรกิจทางการค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับคู่ค้า 

 

 กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย ซึงได้แก่  บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค                     

(ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ที เอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จํากัด, บริษัท อี เทอร์นิตี แกรนด์ โลจิสติคส์  จํากัด (มหาชน),                

บริษัท แพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์ จาํกัด, บริษัท อีเทอร์นิตี คอนซัลติ ง แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บริษัท”)         

ไดส้นับสนุนการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงมีความเป็นมิตรกับสิ งแวดลอ้ม และช่วยเหลือสังคมอย่าง

ต่อเนืองเป็นระยะเวลายาวนาน และเพือส่งเสริมให้สังคมมีความเจริญรุ่งเรือง บริษทั มีเจตนารมณ์ทีจะร่วมมือกบัคู่คา้ คู่สัญญา 

ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ผูใ้ห้บริการ ตวัแทน ผูข้นส่งสินคา้ ผูจ้าํหน่ายสินคา้และบริการ และคู่คา้ทังหลายของกลุ่มบริษทัในการ

สนับสนุนกิจกรรมเพือแสดงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคม (หรือในทีนีเรียกว่า  “CSR”)           

ทีบริษัทในกลุ่มจะจัดให้มีขึน โดยกลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความสําคญัของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ       

ทางธุรกิจและสังคม (CSR) และพยายามส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวเพือให้ความยงัยืนของกระบวนการ

ดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษทัและคู่คา้ นอกจากนนัยงัช่วยให้กิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคม

ของบริษทัดาํเนินต่อไปได ้จึงเห็นว่าคู่คา้ทีประสงคจ์ะร่วมงานของบริษทั ตอ้งมีส่วนร่วมและรับรู้ในกิจกรรมดงักล่าว ตลอดจนมี

การดาํเนินการตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคมร่วมกนักบับริษทั และในการนี บริษทั จึงขอให้คู่คา้ไดเ้ขา้ใจและปฏิบติัตาม

หลกัการหรือขอ้กาํหนดเกียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 

 

บริษทั จึงไดก้าํหนดรายละเอียดของจริยธรรมธุรกิจทางการคา้และความรับผิดชอบต่อสังคมสาํหรับคู่คา้ไวด้งัต่อไปนี  

1. จริยธรรมทางธุรกิจ  

 1.1 การกาํกบัดูแลกิจการ  

  คู่คา้ของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

โปร่งใสและตรวจสอบไดโ้ดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 1.2 การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  

  คู่คา้ของบริษัท ตอ้งปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความรับผิดชอบและเป็นธรรม รวมถึงดาํเนินธุรกิจ

ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัทีดี 

  คู่คา้ของบริษัท จะตอ้งไม่กาํหนดข้อตกลง เงือนไข ราคาค่าบริการหรือประโยชน์อืนใดไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มในลกัษณะสมรู้กนั หรือเพือใหไ้ดรั้บประโยชน์ในการเขา้ทาํสัญญากบัลูกคา้ของบริษทั  

1.3 การรักษาความลบั  

  คู่คา้ของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเกียวกบัความปลอดภยัของขอ้มูลและมาตรฐานการปฏิบติังานอืนๆ 

และต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกียวกบัการขนส่งสินค้า ข้อมูลการบริหาร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล         

ทางเทคนิค หรือขอ้มูลระหว่างบริษทั กบับุคคลภายนอกเป็นความลบั และไม่นาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บความยนิยอม 

รวมถึงไม่ละเมิดขอ้มูลความลบัของผูอ้ืน 

  การดาํเนินการเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้าของบริษัท ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูล        

ส่วนบุคคล พ.ศ.  และกฎหมายทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ฉบบัแกไ้ข/เพิมเติมใด ๆ ในอนาคต 
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  1.4 การเคารพทรัพยสิ์นทางปัญญา  

  คู่ค้าของบริษัท ต้องเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู ้อืน รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกัน        

การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  

  1.5 ผลประโยชน์ทบัซ้อน  

  บริษทั ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และตระหนักดีว่าองค์กรทีปราศจากคุณธรรมและ

จริยธรรมจะไม่สามารถดาํรงความยงัยนือยูใ่นธุรกิจไดบ้ริษทั คาดหวงัให้คู่คา้ปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั โดยไม่ดาํเนินการใดๆ     

ทีก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือมีส่วนไดเ้สียระหว่างคู่คา้กบับุคลากรของบริษทั  

  1.6 การต่อตา้นคอร์รัปชนั  

  ก) คู่คา้ของบริษัท จะไม่กระทาํ หรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีมาตรการ

ต่อตา้นคอร์รัปชนั การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงใหค้วามร่วมมือกบับริษทั เพือป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตหรือคอร์รัปชนั ตลอดจนควรเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการ

ทุจริต 

                               ข) หา้มคู่คา้ของบริษทัให้ หรือการเสนอ หรือสัญญาว่าจะใหห้รืออนุญาต การให้ เงิน หรือสิงของมีค่าไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม เพือใหไ้ดม้าซึงกาํไรหรือขอ้ไดเ้ปรียบทีไม่เป็นธรรมในธุรกิจ เพือวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

                               1) ใหมี้อิทธิพลต่อการกระทาํหรือการตดัสินใจอยา่งเป็นทางการของบุคคลใด ๆ 

                               2) ชกันาํใหเ้กิดการกระทาํหรือการละเวน้ซึงเป็นการละเมิดหนา้ทีตามกฎหมาย หรือ 

                               3) ชกัชวนใหบุ้คคลใดใชอ้ิทธิพลของตนอนัเป็นการส่งผลกระทบหรือโนม้นา้วการกระทาํหรือการ  

                                    ตดัสินใจของเจา้หนา้ทีของรัฐ 

การจ่ายเงินให้กับหุ้นส่วนธุรกิจโดยรู้ว่าเงินบางส่วนหรือทังหมดจะถูกนําไปใช้เพือวัตถุประสงค์ใดๆ ในข้อ 1) ถึง 3) ทีกล่าวมา

ข้างต้นจะถือเป็น แนวทางปฏิบัติทีทุจริต 

 

2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน  

  2.1 การปฏิบติัตามกฎหมายดา้นแรงงาน  

คู่คา้ของบริษทั ตอ้งปฏิบติัต่อแรงงานตามกฎหมายแรงงานและหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น     

  2.2 การไม่เลือกปฏิบติั  

  คู่คา้ของบริษทั ตอ้งเคารพในศกัดิศรีของลูกจา้ง ปฏิบติัต่อลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ไม่กดขีบงัคบัใชแ้รงงานและไม่เลือกปฏิบติัแมว้่าจะมีความแตกต่างของเชือชาติศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา ความเชือ 

หรือเรืองอืนใดกต็าม  

  2.3 การคุม้ครองแรงงาน  

  คู่คา้ของบริษทั ตอ้งแสดงความรับผิดชอบในฐานะของนายจา้งทีปฏิบติัต่อลูกจ้าง และจดัใหลู้กจ้างไดรั้บการ

คุม้ครองตามกฎหมายกาํหนดอยา่งถูกตอ้ง ในกรณีมีการจา้งแรงงานเดก็ทีมีอายุ15 ปีขึนไปแต่ไม่เกิน 18 ปีตอ้งจัดให้แรงงานนัน

ไดรั้บความคุม้ครอง ค่าจา้ง ผลประโยชน์หรือเรืองอืนใดตามสิทธิทางกฎหมายกาํหนดทุกประการ  

  2.4 การไม่บงัคบัใชแ้รงงาน  

  คู่คา้ของบริษทั ตอ้งไม่ใชห้รือได้รับประโยชน์จากการบงัคบัใชแ้รงงานด้วยรูปแบบใดๆ ทีเป็นการลงโทษ  

ทางกาย การขู่เขญ็ การกกัขงั การคุกคาม ข่มขู่ การล่วงละเมิด การคา้มนุษยห์รือการใชค้วามรุนแรง  
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  2.5 ค่าจา้ง สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาการทาํงาน  

  คู่คา้ของบริษทั ตอ้งบริหารค่าจา้ง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สิทธิประโยชน์ระยะเวลาการทาํงาน และสวสัดิการ

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายตรงตามกาํหนดเวลาและเป็นธรรม  

  2.6 การเลิกจา้ง  

  ในกรณีคู่คา้ของบริษทั มีการเลิกจา้งตอ้งมีกระบวนการเลิกจา้งตามกฎหมายแรงงาน  

 

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

 คู่คา้ของบริษทั ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัจัดเตรียมสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน     

ใหป้ลอดภยัเพือลดและควบคุมโอกาสการบาดเจ็บ / เจ็บป่วย /อุบติัเหตุและเหตุฉุกเฉิน  

 

4. สิงแวดล้อม  

 คู่คา้ของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ดา้นสิงแวดลอ้ม รวมถึงบริหารจดัการมลพิษ/ของเสียตามที

กฎหมายกาํหนด คู่คา้ของบริษทั ควรใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ใชห้ลกั 3R ไดแ้ก่ ลดปริมาณการใช ้นาํกลบัมาใชใ้หม่ และรีไซเคิล 

คู่คา้ของบริษทั ควรเลือกใชสิ้นคา้และบริการทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม และระมดัระวงัในการดาํเนินการใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบ

ต่อสิงแวดลอ้ม 

 

5. การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม  

 คู่ค้าของบริษัท ควรดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อชุมชน/สังคมรอบข้างและมีส่วนร่วม               

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส ร้างความเป็นอยู่ที ดีขึนให้กับชุมชนและสังคมไทย นอกจากนันย ังต้องส่งเส ริมกิจก าร                     

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มขององคก์รอนันาํไปสู่การพฒันาทียงัยนื  

 

6. การปฏิบัติตามและการติดตาม   

คู่คา้ของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจทางการคา้และความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับคู่คา้นีอย่างเคร่งครัด 

รวมทังจัดการให้ตัวแทนหรือผูรั้บเหมา/ผู ้รับช่วงของตนทีตนเองได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้ดาํเนินการปฏิบัติตามดว้ยอย่าง

เคร่งครัดเสมือนหนึงว่าบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านนัเป็นคู่คา้เอง บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเขา้ดาํเนินการตรวจสอบคู่คา้/ตวัแทน

หรือผูรั้บเหมาของคู่คา้/ผูรั้บช่วงของคู่คา้ถึงการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

7. การฝ่าฝืนกฎระเบียบ  

การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมธุรกิจทางการคา้และความรับผิดชอบต่อสังคมสาํหรับคู่คา้ของบริษทัทีแนบมานี 

อาจเป็นสาเหตุให้บริษัทยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัคู่คา้ รวมทงัหยุดการสังซือในอนาคต หรืออาจถึงขันหยุดชาํระเงินได ้      

ทงันี ขึนอยูก่บัความรุนแรงของการฝ่าฝืนและสถานการณ์ทีเกิดขึน 

 

 บริษทั หวงัเป็นอย่างยิงว่าคู่คา้และคู่ค้าทุกแห่งจะเข้าใจ และถือปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการดาํเนินการเพือให้บรรลุ

เป้าหมายในด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี บริษัท จะเริมทาํการ

ตรวจสอบเพือให้มนัใจว่าคู่ค้าและคู่คา้ตามหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั มีการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดเกียวกบัความรับผิดชอบ        

ต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคมระหว่างการตรวจสอบการปฏิบติังานประจาํวนั 



                                                                      

 

4 

 

 

 บริษทั เชือมนัว่าคู่คา้และคู่คา้ของบริษทัจะให้ความร่วมมือกบับริษัท ทงันี เพือความเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจทีมนัคง

ระหว่างกนั และเพือรักษาความเขา้ใจอนัดีซึงกนัและกนั ตลอดจนร่วมกนัสร้างความไวว้างใจเพือความสัมพนัธ์ทีดีในระยะยาว 

และบรรลุเป้าหมายของการเป็นผูที้มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกนัตลอดไป 

  


