แนวทางการปฏิบัตอิ ย่ างยั่งยืนของคู่ค้า (Supplier Sustainable Code of Conduct)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ดาเนินธุรกิจภายใต้ วิสยั ทัศน์ “เป็ นผู้นาในธุรกิจ Home Solution and Living
Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ” และมุ่งเน้ นการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีส่วนร่ วมในการ
รับผิดชอบ และสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ร่ วมงานกับคู่ค้า บริ ษัทผู้ผลิต และผู้รับเหมา (“คู่ค้า”) ซึ่งให้ การสนับสนุนวิสยั ทัศน์และจุดมุ่ งหมายของบริ ษัทฯ โดยตลอดมา
และเพื่ อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ง ยื น บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ท า แนวทางการปฏิ บัติ อ ย่ า งยั่ง ยื น ของคู่ค้ าขึ น้
เพื่อมุ่ง หวัง ให้ คู่ค้าของบริ ษั ทฯ นาไปปฏิบัติตาม โดยแนวทางฉบับนีป้ ระกอบด้ วยการดาเนิ นธุรกิ จ ด้ วยจริ ยธรรมทางธุร กิ จ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม และการจัดการ

1. จริยธรรมทางธุรกิจ
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คูค่ ้ าต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับที่บญ
ั ญัติขึ ้นทังในระดั
้
บประเทศและระดับท้ องถิ่ น ได้ แก่ ด้ านสินค้ า แรงงาน รวมถึงแรงงาน
ต่า งด้ าว ด้ านจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสิ่ง แวดล้ อม เป็ นต้ น รวมถึ งมี ใ บอนุญ าตที่จ าเป็ น
ในการปฏิบตั ิงานและประกอบธุรกิจที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
การให้ ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการต่อต้ านต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
ห้ า มมิ ใ ห้ คู่ค้ า ให้ สิน บนด้ ว ยเงิ น หรื อ การให้ ผลประโยชน์ อัน มิ ค วร ไม่ว่ า จะมี รู ป แบบอย่า งไรก็ ต าม เพื่ อ หวัง ผลประโยชน์ ส่ว นตัว
หรื อผลประโยน์ขององค์กรของตน กับบุคคลหรื อกลุม่ คนที่มีการติดต่องานร่ วมกัน ทังในบริ
้
ษัทฯ และองค์กรนอกบริ ษัท เช่น หน่วยงานราชการ
ยกเว้ นในการให้ หรื อรับของขวัญ ของที่ระลึก หรื อการเลี ้ยงรับรอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อการต้ อนรับหรื อการแสดงความยินดีเท่านัน้
ในมูลค่าตามความจาเป็ นและสมควร
การขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คูค่ ้ าต้ องรายงานหรื อแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบหากพบว่ามีการดาเนินการใดๆ ที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อหากมีความสัมพันธ์
ส่วนตัวใดๆ ระหว่างพนักงานคูค่ ้ าและพนักงานของบริ ษัทฯ หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ มีอานาจดาเนินการ
การแข่งขันอย่างยุติธรรม
คู่ค้ า ต้ องไม่ให้ ค วามร่ ว มมื อ กับผู้แ ข่งขัน รายอื่ น กระท าการไม่ถูก กฎหมาย รวมถึ ง การร่ วมกัน กาหนดราคาประมูล เพื่อ ให้ ต น
หรื อฝ่ ายตนได้ รับเลือก การกาหนดราคา การจัดสรรตลาด หรื อข้ อห้ ามในการเลือกปฏิบตั ิที่จากัดอิสระและการแข่งขันอย่างยุติธรรม
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
คูค่ ้ าต้ องไม่เผยแพร่สงิ่ ที่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่ค่คู ้ าได้ มาจากการทาธุรกิจ
กับบริ ษัทฯ ได้ แก่ ข้ อมูลที่คคู่ ้ าและบริ ษัทฯ ได้ ร่วมกันพัฒนาขึ ้น และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ หรื อที่บริ ษัทฯ มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลลูกค้ า คูค่ ้ า ราคา ต้ นทุน วิธีการ กลยุทธ์ แผนงาน กระบวนการ และวิธีปฏิบตั ิ

ข้ อมูลที่เป็ นความลับ
คู่ค้ า จะต้ อ งรั ก ษาความลับ และปกป้ องข้ อ มูล โดยเก็ บ รั ก ษาให้ ป ลอดภัย และจ ากัด การเข้ า ถึ ง เฉพาะบุค คลที่ ต้ อ งการข้ อ มูล
เพื่อการทางานเท่านัน้ หากพบว่ามีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ โดยไมได้ รับอนุญาตไม่ว่าเกิดขึ ้นโดยตังใจหรื
้
อไม่ก็ตาม
คูค่ ้ าจะต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบทันที

2. มาตรฐานแรงงาน
สิทธิมนุษยชน
คู่ค้า ต้ องเคารพในการหลัก การว่า ด้ วยสิทธิ และเสรี ภาพในการใช้ ชีวิ ตเสรี ภาพส่วนบุคคล สิทธิ ม นุษยชน และความปลอดภัย
ของบุคลากร รวมถึงให้ ความมัน่ ใจแก่พนักงานว่าจะไม่มีการปฏิบตั ิที่รุนแรง ไม่มีมนุษยธรรม รวมถึงการละเมิดทางร่ างกาย วาจา และใจ
หรื อข่มขูไ่ ม่วา่ ใน ลักษณะใดก็ตาม
การใช้ แรงงานโดยไม่สมัครใจ
คู่ค้ า ต้ อ งไม่ใ ช้ ห รื อ ส่ง เสริ ม การใช้ แ รงงานโดยไม่สมัค รใจทุก ประเภท รวมถึ ง แรงงานที่ เ กิ ด จากการบัง คับ ท าสัญ ญา ผูก มัด
หรื อการค้ ามนุษย์ รวมถึงแรงงานที่ผิดกฎหมาย
การใช้ แรงงานเด็ก
คู่ค้าต้ องไม่มีการใช้ แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่าที่กฎหมายในแต่ละประเทศกาหนด หากประเทศใดไม่มีการกาหนดอายุขนต
ั ้ ่า
ของแรงงงาน ให้ ถือว่าแรงงานจะต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี ห้ ามมิให้ ใช้ แรงงานเด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี การปฏิบตั ิงานในเวลากลางคืน
หรื องานที่เสีย่ งอันตราย เว้ นแต่กฎหมายในประเทศนันๆ
้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ค่าจ้ างและเวลาทางานที่เหมาะสม
คูค่ ้ าต้ องปฎิบตั ิตามกฎหมาย กฎและข้ อบังคับ เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้ างและชัว่ โมงการทางานที่บงั คับใช้ ทงหมด
ั้
คู่ค้าต้ องจัดชัว่ โมง
การทางาน รวมถึงชัว่ โมงการทางานสูงสุด การทางานนอกเวลาวันหยุด วันลา และวันหยุดราชการให้ เหมาะสม
การไม่เลือกปฏิบตั ิ
คู่ค้าต้ องตัดสินใจการจ้ างงาน รวมถึงการว่าจ้ าง การจ่ายเงิน ผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การสิ ้นสุด และการพ้ นจากตาแหน่ง
ตามความสามารถ คุณสมบัติ และผลสัมฤทธิ์ รวมถึงไม่พิจารณาที่ลกั ษณะส่วนบุคคล
จัดทาเอกสารการทางาน
คู่ค้ า ต้ อ งจ้ างพนัก งานที่ มี เ อกสารอนุญ าตตามกฎหมายในการท างาน เอกสารอนุญ าตต้ อ งถูก ต้ อ งตามการจัด ท าเอกสาร
ทางกฎหมายที่เหมาะสม

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยของสินค้ า
คู่ค้าต้ องจัดเตรี ยมและส่งมอบสินค้ า วัสดุ อุปกรณ์ และบริ การที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย และตรงตามคุณลักษณะ
และคุณสมบัติที่บริ ษัทฯ กาหนด รวมถึงต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบในทันทีหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับคุณสมบัติหรื อความปลอดภัยของสินค้ า
สภาพแวดล้ อมการทางาน
คู่ค้า ต้ อ งจัดสภาพแวดล้ อมการทางานที่ ปลอดภัยให้ แ ก่พนักงาน รวมถึ งจัดหาเครื่ อ งมื อและอุปกรณ์ พืน้ ฐานที่จ าเป็ นเพื่ อลด
ความเสี่ยงในการเกิ ดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
ในสถานที่ทางาน และพัฒนาแผนรองรับฉุกเฉินสาหรับเหตุการณ์ ต่างๆ เช่น แผนการอพยพสาหรับแรงงานและพนักงาน มีการฝึ กอบรม
และฝึ กซ้ อมทบทวนแผนอย่างสม่าเสมอ

4. การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คู่ค้าควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม และมีใ บอนุญ าต มี การตรวจประเมิน คุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม
สม่าเสมอ รวมทังมี
้ การติดตามตรวจวัดวิเคราะห์เพื่อให้ มนั่ ใจว่าค่า ทีต่ รวจวัดได้ ในเรื่ องต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง น ้าทิ ้ง คุณภาพดิน
และน ้าใต้ ดิน การปกป้องระบบนิเวศ อยูใ่ นเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
การกาหนดมาตรการป้องกันและการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คู่ค้าควรกาหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต การบริ การ และการขนส่ง ซึ่งครอบคลุม
ตังแต่
้ ช่วงก่อนดาเนินงาน ช่วงดาเนินงาน และหลังดาเนินงาน โดยยึดหลักการป้องกันมลพิษ เช่น การลดของเสียที่เกิดขึ ้น การระบายน ้าทิ ง้
และมลพิ ษ ทางอากาศ รวมถึ ง การใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการใช้ พลัง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรม

การประหยัดพลังงานและทรัพยากรในองค์กร
สารเคมีอนั ตราย
คู่ค้าควรหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีต่างๆ ในกระบวนการผลิตหรื อการบริ การที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม หากมีความจาเป็ นต้ องใช้
คู่ค้าต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงมาตรการการป้องกันการรั่วไหลของสารที่เป็ นอันตรายสู่สิ่งแวดล้ อมและผลกระทบที่มีต่อชุมชนใกล้ เคียง
ตลอดจนหลีกเลีย่ งและจากัดการใช้ สารเคมีที่มีพิษ อันตราย หรื อถูกห้ ามใช้ เพื่อเป็ นส่วนประกอบของสินค้ าและบริ การตามที่กฎหมายกาหนด

5. แนวทางการจัดการ
วิธีการที่เป็ นระบบ
คู่ค้าควรดาเนินธุรกิ จด้ วยหลักคุณธรรม การกากับดูแลกิ จการที่ดี และมีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงมีบุคคล
ที่มีอานาจหน้ าที่เพียงพอที่จะกากับดูแล รักษา และสื่อสารมาตรฐานที่ชดั เจนและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ มีวิธีการรายงานการประพฤติผิด
ที่ปกปิ ดไว้ และมีกลไกการพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีวิธีการจัดการปั ญหาอย่างเหมาะสม
การบันทึกข้ อมูล
คูค่ ้ าต้ องเก็บรักษาสมุดบัญชี บันทึก และบัญชี ตามข้ อบังคับ กฎหมาย และหลักการทาบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ข้ อกาหนดนี ้
รวมถึงข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายเงินให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อนิติบคุ คล การติดตามสินค้ า บริ การ ความปลอดภัยของพนักงาน
และข้ อกาหนด เอกสาร หรื อบันทึกเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบุไว้ ตามกฎหมาย หรื อตามที่บริ ษัทฯ ร้ องขอ
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนด
คู่ค้าควรตรวจสอบการดาเนินงานและห่วงโซ่อุปทานที่จดั ส่งสินค้ าและบริ การให้ แก่บริ ษัท และตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแนวทาง
ที่กาหนดสาหรับคู่ค้าฉบับนี ้ คู่ค้าจะให้ ความร่ วมมือและให้ อนุญาตบริ ษัทหรื อบุคคลอื่นของบริ ษัทซึ่งมีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดนี ้ เมื่อบริ ษัทฯ ร้ องขอ
การรายงานข้ อกังวล (Whistle Blowing)
หากคู่ค้ามีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้ าหรื อผู้ที่เชื่อว่าพนักงานของบริ ษัทหรื อบุคคลที่ดาเนินการในนามของบริ ษัท
มีความเกี่ยวข้ องกับการดาเนินการที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรื อไม่เหมาะสม จะต้ องแจ้ งเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นให้ บริ ษัททราบ
ในทันทีที่ www.homepro.co.th ในหัวข้ อแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด

