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แนวทางปฏิบัติส าหรับคู่ค้า 

ข้อมูลส าคัญ 

อนมุตัิ ณ วนัที่  อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2559 

วตัถปุระสงค์การใช้งาน แนวทางปฏิบตัิ 

ผู้ รับผิดชอบ คณะกรรมการพฒันาความยัง่ยืนทางธุรกิจ 

ผู้ติดตามและรายงาน บริษัท แพนอนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่มา 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ไทยเบฟ”) ยึดถือหลกัในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเจริญเตบิโตอย่างยัง่ยืนและและเป็นที่ยอมรับ
ของสงัคมด้วยการค านึงถึงหลกัธรรมาภิบาล โดยได้ก าหนดจรรยาบรรณเครือไทยเบฟ
เวอเรจ ส าหรับให้กรรมการของไทยเบฟทุกท่าน (“กรรมการ”) ผู้บริหารของไทยเบฟ 
(พนกังานตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกัขึน้ไปจนถึงระดบักรรมการผู้อ านวยการใหญ่) 
และพนักงานของไทยเบฟทกุคน (“พนักงาน”) ถือปฏิบตัิ นอกจากนี ้ไทยเบฟยงัเช่ือใน
เร่ืองการเจริญเติบโตไปร่วมกนักบัคู่ค้า โดยเห็นว่าหากคูค้่าของไทยเบฟยดึถือหลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าว ด้วยแล้วย่อมจ ะเ ป็นประโยชน์ทั ง้ต่ อ ไทยเบฟ  
คู่ค้า ลกูค้า ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมในวงที่กว้างขึน้ ดงันัน้ ไทยเบฟจึงให้ความส าคญั
กบัการพฒันาศกัยภาพของคู่ค้าซึง่เป็นสว่นหนึ่งของห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ของ
ไทยเบฟให้คู่ค้าบริหารจัดการกิจการของคู่ค้าตามแนวทางการพัฒนาอย่า งยั่งยืน
เช่นเดียวกบัไทยเบฟ  

แนวทางปฏิบตัิส าหรับคู่ค้าฉบบันี ้(“แนวทางปฏิบัติ”) เป็นหลกัเกณฑ์พืน้ฐานที่ไทยเบฟ
ยึดถือปฏิบตัิอยู่ และประสงค์จะขอความร่วมมือจากคู่ค้าของไทยเบฟยึดถือปฏิบตัิด้วย 
ซึง่ไทยเบฟมัน่ใจว่าการด าเนินการตามแนวทางต่อไปนีจ้ะเป็นประโยชน์ร่วมกนัของทัง้คู่ค้า
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และของไทยเบฟโดยจะส่งผลให้กิจการของทัง้ไทยเบฟและคู่ค้าเจริญเติบโตไปด้วยกนั
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน และเป็นการสร้างเสริมให้สงัคมและสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึน้  

ขอบเขต 

แนวทางปฏิบตัิฉบบันีเ้ป็นแนวทางที่ไทยเบฟมุ่งประสงค์ให้ผกูพนัระหว่างไทยเบฟ และคู่ค้า
กรณีจดัซือ้จดัหาของไทยเบฟทกุราย (“คู่ค้า”) อนัหมายรวมถึงหน่วยธุรกิจอื่นๆ ของคู่ค้า
ที่เก่ียวข้องกบัไทยเบฟด้วย อาทิ บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือผู้ รับเหมาชว่ง
ของคู่ค้า ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องในการท าการค้ากบัไทยเบฟ 

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 

ไทยเบฟคาดหวงัว่าคู่ค้าจะด าเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรม และกฎหมาย 

1.1 การต่อต้านการผกูขาดทางการค้า 

คู่ค้าจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระท าอนัใดก็ตามที่จะขดัขวางการแข่งขนั
ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

1.2 สินบนและของก านลัทางธุรกิจ 

คู่ค้าจะต้องไม่ให้ เสนอว่าจะให้ เรียกร้อง รับ หรือตกลงว่าจะรับสินบน  
ไม่ว่าในรูปแบบใด และจะต้องไม่ให้ เสนอว่าจะให้ เรียกร้อง รับหรือตกลง
ว่าจะรับของก านลั หรือการจดัเลีย้งหรือการด าเนินการอื่นใดที่มีมลูค่าเกิน
กว่าปกติวิสยั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของไทยเบฟ
และ/หรือคู่ค้า ไม่ว่าจะในโอกาสใด ๆ ก็ตาม 

1.3 การรักษาความลบั 

คู่ค้าจะต้องไม่กระท าการอนัใดที่เป็นการเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบัของ
ไทยเบฟ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อักษรจากไทยเบฟก่อน 
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และต้องไม่น าข้อมูลของไทยเบฟไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิชอบ 

1.4 ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

คู่ค้าจะต้องหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อนัอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนกบั
ไทยเบฟ และจะต้องแจ้งให้ไทยเบฟทราบทนัทีที่พบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

1.5 การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

คู่ค้าจะต้องด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศที่คู่ค้า
ด าเนินธุรกิจ 

2. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ไทยเบฟคาดหวงัว่าคู่ค้าจะด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

2.1 สิ่งแวดล้อมปนเปือ้น 

คู่ค้าจะต้องประกอบกิจการโดยระมัดระวังและป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อม
เกิดการปนเปือ้นที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และระบบนิเวศ และมี
มาตรการในการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อชมุชน และสิ่งแวดล้อมเมือ่
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

2.2 ระบบบริหารจดัการ 

คู่ค้าจะต้องมีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
หรือทดัเทียมกัน นอกจากนี ้ไทยเบฟคาดหวงัว่าคู่ค้าจะมีการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
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2.3 การใช้ทรัพยากร 

คู่ ค้าจะต้องมีนโยบาย หรือมาตรการในการใช้ทรัพยากรตลอดจน
กระบวนการด าเนินงานภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 การก าจดัของเสียและขยะอนัตราย 

คู่ค้าจะต้องจัดการ และแยกของเสียและขยะอันตรายอย่างเหมาะสม
ก่อนที่จะปลอ่ยสูส่ิ่งแวดล้อม 

3. สิทธิมนุษยชน 

ไทยเบฟคาดหวังว่าคู่ค้าจะปฏิบัติต่อพนักงานของคู่ค้าอย่างเป็นธรรมตาม
มาตรฐานของกฎหมายแรงงานของประเทศไทยและประเทศที่คู่ค้าด าเนินธุรกิจ 
รวมทัง้ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  

3.1 การใช้แรงงานเด็ก และการบงัคบัใช้แรงงาน 

คู่ค้าจะต้องไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต ่ากว่าที่กฎหมายก าหนด และไม่ใช้
แรงงานเด็กปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานหรือในเวลาและ/หรือสถานที่ที่
กฎหมายห้าม ตลอดจนจะต้องไม่บงัคบัใช้แรงงานไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม 

3.2 ความเท่าเทียม 

คู่ค้าจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ด้วย
สาเหตุจากความแตกต่างทางด้านร่างกาย หรือจิตใจ อาทิ เพศ เชือ้ชาติ 
ความเช่ือทางศาสนา ความพิการ หรือปัจจยัอื่นๆ  
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3.3 การพฒันาบคุลากร 

คู่ค้าจะต้องจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 มาตรการเลิกจ้าง 

คู่ค้าจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานในการเลิกจ้าง และจ่ายเงินชดเชย
ให้พนกังานอย่างเป็นธรรม 

3.5 ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 

คู่ ค้าจะต้องจ่ายค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ รวมถึงเงินชดเชยให้แก่
พนกังานตามกฎหมายแรงงานของประเทศที่คู่ค้าด าเนินธุรกิจ  

3.6 ชัว่โมงท างาน 

คู่ค้าจะต้องไม่บีบบงัคบัให้พนกังานของคู่ค้าท างานมากกว่าชัว่โมงท างาน
สงูสดุที่กฎหมายแรงงานได้ระบไุว้ 

4. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

ไทยเบฟคาดหวังว่าคู่ค้าจะจัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มี
สภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 

คู่ค้าจะต้องจดัเตรียมสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานให้
มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการอบรม และจัดเตรียม
อุปกรณ์คุ้ มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมให้พนักงานอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมต่อ
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สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

4.2 การบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการท างาน 

คู่ค้าจะต้องมีมาตรการป้องกันและเยียวยาส าหรับการบาดเจ็บ และ
เจ็บป่วยจากการท างานของพนกังาน และควรเก็บบนัทกึไว้อย่างเหมาะสม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 

แนวทางปฏิบตัิข้างต้นนีเ้ป็นหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมจากเอกสารสญัญาและข้อตกลง
อื่น ๆ ที่คู่ค้ามีอยู่กับไทยเบฟ กรณีที่ข้อความใดในแนวทางปฏิบตัิขดัหรือแย้งกบั
ข้อความในเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงเหล่านัน้  ให้ตีความตามข้อความใน
เอกสารสญัญาหรือข้อตกลงเหลา่นัน้ 

 


