
 
  

 

แนวทางการปฏิบัตอิย่างยั่งยนืของคู่ค้า (Supplier Sustainable Code of Conduct) 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ด าเนินธุรกิจภายใต้วิสยัทศัน์ “เป็นผู้น าในธุรกิจ Home Solution and Living 

Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล มีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบ และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ ร่วมงานกับคู่ค้า บริษัทผู้ผลิต และผู้ รับเหมา (“คู่ค้า”) ซึ่งให้การสนบัสนุนวิสยัทศัน์และจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ โดยตลอดมา   

และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดท า แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าขึน้                   

เพื่อมุ่งหวัง ให้คู่ค้าของบริษัทฯ น าไปปฏิบัติตาม โดยแนวทางฉบับนีป้ระกอบด้วยการด าเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ การปฏิบัติ         

ตามมาตรฐานแรงงาน ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั การจดัการด้านสิง่แวดล้อม และการจดัการ  

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 
การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

คูค้่าต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีบญัญตัิขึน้ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน ได้แก่ ด้านสินค้า แรงงาน รวมถึงแรงงาน

ต่างด้าว ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงมีใบอนุญาตที่จ าเป็น             

ในการปฏิบตัิงานและประกอบธุรกิจที่ถกูต้องตามกฎหมาย 

การให้ความร่วมมือในการสนบัสนนุโครงการตอ่ต้านตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

ห้ามมิให้คู่ค้าให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์อันมิควร ไม่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไรก็ตาม เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว             

หรือผลประโยน์ขององค์กรของตน กบับคุคลหรือกลุม่คนท่ีมีการติดตอ่งานร่วมกนั ทัง้ในบริษัทฯ และองค์กรนอกบริษัท เช่น หน่วยงานราชการ 

ยกเว้นในการให้หรือรับของขวญั ของที่ระลึก หรือการเลีย้งรับรอง โดยมีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือการแสดงความยินดีเท่านัน้      

ในมลูคา่ตามความจ าเป็นและสมควร 

การขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คูค้่าต้องรายงานหรือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากพบวา่มีการด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีความสมัพนัธ์

สว่นตวัใดๆ ระหวา่งพนกังานคูค้่าและพนกังานของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการคดัเลอืกให้มีอ านาจด าเนินการ   

การแขง่ขนัอยา่งยตุิธรรม 

คู่ค้าต้องไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ แข่งขันรายอื่นกระท าการไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงการร่วมกันก าหนดราคาประมูล เพื่อให้ตน           

หรือฝ่ายตนได้รับเลอืก การก าหนดราคา การจดัสรรตลาด หรือข้อห้ามในการเลอืกปฏิบตัิที่จ ากดัอิสระและการแขง่ขนัอยา่งยตุิธรรม 

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

คูค้่าต้องไมเ่ผยแพร่สิง่ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ หรือข้อมลูใดๆ ที่คู่ค้าได้มาจากการท าธุรกิจ

กบับริษัทฯ ได้แก่ ข้อมลูที่คูค้่าและบริษัทฯ ได้ร่วมกนัพฒันาขึน้ และข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ มีสว่นเก่ียวข้อง 

ข้อมลูลกูค้า คูค้่า ราคา ต้นทนุ วิธีการ กลยทุธ์ แผนงาน กระบวนการ และวิธีปฏิบตัิ 

 



ข้อมลูที่เป็นความลบั 

คู่ค้าจะต้องรักษาความลับและปกป้องข้อมูล โดยเก็บรักษาให้ปลอดภัยและจ ากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ต้องการข้อมูล              

เพื่อการท างานเท่านัน้ หากพบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลบัของบริษัทฯ โดยไมได้รับอนุญาตไม่ว่าเกิดขึน้โดยตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม          

คูค้่าจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทนัที  

2. มาตรฐานแรงงาน 

สทิธิมนษุยชน 

คู่ค้าต้องเคารพในการหลกัการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน และความปลอดภัย         

ของบุคลากร รวมถึงให้ความมัน่ใจแก่พนกังานว่าจะไม่มีการปฏิบตัิที่รุนแรง ไม่มีมนุษยธรรม รวมถึงการละเมิดทางร่างกาย วาจา และใจ     

หรือขม่ขูไ่มว่า่ใน ลกัษณะใดก็ตาม 

การใช้แรงงานโดยไมส่มคัรใจ 

คู่ค้าต้องไม่ใช้หรือส่งเสริมการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจทุกประเภท รวมถึงแรงงานที่เกิดจากการบังคับ ท าสัญญา ผูกมัด            

หรือการค้ามนษุย์  รวมถึงแรงงานท่ีผิดกฎหมาย 

การใช้แรงงานเด็ก 

คู่ค้าต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต ่ากว่าที่กฎหมายในแต่ละประเทศก าหนด หากประเทศใดไม่มีการก าหนดอายุขัน้ต ่า       

ของแรงงงาน ให้ถือว่าแรงงานจะต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 15 ปี ห้ามมิให้ใช้แรงงานเด็กที่อายุต ่ากว่า 18 ปี การปฏิบตัิงานในเวลากลางคืน       

หรืองานท่ีเสีย่งอนัตราย เว้นแตก่ฎหมายในประเทศนัน้ๆ ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

คา่จ้างและเวลาท างานท่ีเหมาะสม 

คูค้่าต้องปฎิบตัิตามกฎหมาย กฎและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการจ่ายค่าจ้างและชัว่โมงการท างานที่บงัคบัใช้ทัง้หมด คู่ค้าต้องจดัชัว่โมง

การท างาน รวมถึงชัว่โมงการท างานสงูสดุ การท างานนอกเวลาวนัหยดุ วนัลา และวนัหยดุราชการให้เหมาะสม 

การไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 

คู่ค้าต้องตดัสินใจการจ้างงาน รวมถึงการว่าจ้าง การจ่ายเงิน ผลตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การสิน้สดุ และการพ้นจากต าแหน่ง 

ตามความสามารถ คณุสมบตัิ และผลสมัฤทธ์ิ รวมถึงไมพิ่จารณาท่ีลกัษณะสว่นบคุคล  

จดัท าเอกสารการท างาน 

คู่ค้าต้องจ้างพนักงานที่มีเอกสารอนุญาตตามกฎหมายในการท างาน เอกสารอนุญาตต้องถูกต้องตามการจัดท าเอกสาร             

ทางกฎหมายที่เหมาะสม  

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ความปลอดภยัของสนิค้า 

คู่ค้าต้องจดัเตรียมและส่งมอบสินค้า วสัดุ อุปกรณ์ และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานความปลอดภยั และตรงตามคุณลกัษณะ  

และคณุสมบตัิที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบในทนัทีหากมีข้อกงัวลเก่ียวกบัคณุสมบตัิหรือความปลอดภยัของสนิค้า 

สภาพแวดล้อมการท างาน 

คู่ค้าต้องจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมถึงจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์พืน้ฐานที่จ าเป็นเพื่อลด        

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น          

ในสถานที่ท างาน และพฒันาแผนรองรับฉุกเฉินส าหรับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น แผนการอพยพส าหรับแรงงานและพนักงาน มีการฝึกอบรม       

และฝึกซ้อมทบทวนแผนอยา่งสม ่าเสมอ 

 



4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

คู่ค้าควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมีใบอนุญาต มีการตรวจประเมิน คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สม ่าเสมอ รวมทัง้มีการติดตามตรวจวดัวิเคราะห์เพื่อให้มัน่ใจวา่คา่ทีต่รวจวดัได้ในเร่ืองต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง น า้ทิง้ คณุภาพดิน

และน า้ใต้ดิน การปกป้องระบบนิเวศ อยูใ่นเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

การก าหนดมาตรการป้องกนัและการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

คู่ค้าควรก าหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต การบริการ และการขนสง่  ซึ่งครอบคลมุ

ตัง้แตช่่วงก่อนด าเนินงาน ช่วงด าเนินงาน และหลงัด าเนินงาน โดยยึดหลกัการป้องกนัมลพิษ เช่น การลดของเสียที่เกิดขึน้ การระบายน า้ทิ ง้

และมลพิษทางอากาศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรม                        

การประหยดัพลงังานและทรัพยากรในองค์กร  

สารเคมีอนัตราย 

คู่ค้าควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่างๆ ในกระบวนการผลิตหรือการบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีความจ าเป็นต้องใช้     

คู่ค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงมาตรการการป้องกันการร่ัวไหลของสารที่เป็นอนัตรายสู่สิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อชุมชนใกล้เคียง 

ตลอดจนหลกีเลีย่งและจ ากดัการใช้สารเคมีที่มีพิษ อนัตราย หรือถกูห้ามใช้ เพื่อเป็นสว่นประกอบของสนิค้าและบริการตามที่กฎหมายก าหนด  

5. แนวทางการจัดการ 

วิธีการท่ีเป็นระบบ 

คู่ค้าควรด าเนินธุรกิจด้วยหลกัคุณธรรม การก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงมีบุคคล         

ที่มีอ านาจหน้าที่เพียงพอที่จะก ากบัดแูล รักษา และสื่อสารมาตรฐานที่ชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบตัิได้ มีวิธีการรายงานการประพฤติผิด      

ที่ปกปิดไว้ และมีกลไกการพิจารณาเร่ืองร้องทกุข์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีวิธีการจดัการปัญหาอยา่งเหมาะสม 

การบนัทกึข้อมลู 

คูค้่าต้องเก็บรักษาสมดุบญัชี บนัทกึ และบญัชี ตามข้อบงัคบั กฎหมาย และหลกัการท าบญัชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป ข้อก าหนดนี ้

รวมถึงข้อมลูและเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจา่ยเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนิติบคุคล การติดตามสนิค้า บริการ ความปลอดภยัของพนกังาน 

และข้อก าหนด เอกสาร หรือบนัทกึเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบไุว้ตามกฎหมาย หรือตามที่บริษัทฯ ร้องขอ 

การตรวจสอบการปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนด 

คู่ค้าควรตรวจสอบการด าเนินงานและห่วงโซ่อุปทานที่จดัสง่สินค้าและบริการให้แก่บริษัท และตรวจสอบการปฏิบตัิตามแนวทาง     

ที่ก าหนดส าหรับคู่ค้าฉบบันี ้คู่ค้าจะให้ความร่วมมือและให้อนุญาตบริษัทหรือบุคคลอื่นของบริษัทซึ่งมีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบ     

เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดนี ้เมื่อบริษัทฯ ร้องขอ 

การรายงานข้อกงัวล (Whistle Blowing) 

หากคู่ค้ามีข้อกังวลเก่ียวกับความปลอดภยัของสินค้าหรือผู้ที่เช่ือว่าพนกังานของบริษัทหรือบคุคลที่ด าเนินการในนามของบริษัท        

มีความเก่ียวข้องกับการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือไม่เหมาะสม จะต้องแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ให้บริษัททราบ

ในทนัทีที่ www.homepro.co.th ในหวัข้อแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

 

http://www.homepro.co.th/

