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ค าน า 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่ง
ย ัง่ยืนควบคู่กับการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม และบริษทัเช่ือว่าความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน 
จ าเป็นตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  

เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่กระบวนการด าเนินธุรกิจมีความสอดคลอ้งตามความคาดหวงัดา้นการด าเนินธุรกิจอย่าง
ย ัง่ยืน และรับผิดชอบตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงจดัท าคู่มือฉบบัน้ีเพื่อเป็น
โอกาสใหบ้ริษทัฯ และคู่คา้ธุรกิจมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มไปดว้ยกนั โดย
แบ่งเป็นการด าเนินการใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 
2. การปฏิบติัดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
3. ส่ิงแวดลอ้ม 
4. การมีส่วนร่วมพฒันาสังคม 

 
จรรยาบรรณส าหรับคู่ค้าทางธุรกจิ 

1. จริยธรรมทางธุรกจิ 

1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่กีย่วข้อง 
คู่คา้ธุรกิจจะตอ้งด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และยึดหลกั
จริยธรรมและความชอบธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษทัคาดหวงัให้คู่คา้ธุรกิจสนบัสนุนและ
เคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากล และด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่
เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จดัท าโดย สอบทานโดย อนุมติัโดย 
นายสมชาย อภิญญานุกุล 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

นายสันติ บางอ้อ 
ประธาน                             

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธาน                

คณะกรรมการบริษัท 
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1.2 ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
คู่คา้ธุรกิจจะตอ้งส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพสูง ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและขอ้ก าหนดของบริษทั  

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับ และทรัพย์สินทางปัญญา 
1) คู่คา้ธุรกิจจะตอ้งปกป้องความลบัของบริษทัตามสัญญาท่ีท าข้ึน และไม่ประมาทเลินเล่อ

เปิดเผยขอ้มูลความลบัของบริษทั อีกทั้งตอ้งไม่ใชข้อ้มูลดงักล่าวโดยพลการ 
2) คู่ค้าธุรกิจต้องเคารพกฎหมายภายในประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิบตัร และตอ้งหลีกเล่ียงการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นหรือเขา้ข่ายการปลอมแปลง 

1.4 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
คู่คา้ธุรกิจรับทราบและยินยอมให้บริษทั ท าการส ารวจ/ตรวจสอบการปฏิบติังานของคู่คา้ เพื่อให้
มัน่ใจว่าคู่คา้ไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณคู่คา้ทางธุรกิจฉบบัน้ี โดยบริษทัสามารถเขา้ตรวจสอบใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานของคู่คา้ ในสถานท่ีปฏิบติังานคู่คา้ รวมถึงผูรั้บเหมาช่วง  และสถานท่ี
พกัอาศยัท่ีนายจ้างจดัให้ลูกจ้างโดยไม่จ  าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า  บริษทัสามารถท่ีจะสัมภาษณ์
แรงงานของคู่คา้ได้ รวมถึงการส ารวจเอกสารต่างๆ ท่ีจ  าเป็น เพื่อให้มัน่ใจว่าคู่คา้ได้ปฏิบติัตาม
นโยบายท่ีก าหนดในจรรยาบรรณน้ี 

1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คู่คา้ธุรกิจจะตอ้งเปิดเผยใหบ้ริษทัทราบเก่ียวกบั 
1) กรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ 
2) กรณีท่ีพนกังานของบริษทั มีส่วนไดเ้สียในธุรกิจของคู่คา้ธุรกิจ ไม่วา่จะในรูปแบบใด เช่น มี

ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ทางการเงิน ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว หรือความสัมพนัธ์ส่วนตวักบั
คู่คา้ธุรกิจ 

1.6 การต่อต้านสินบนและคอร์รัปช่ัน 
1) บริษทัคาดหวงัให้คู่ค้าธุรกิจ  ยึดมัน่ในมาตรฐานศีลธรรมและจริยธรรมขั้นสูงสุด เคารพ

กฎหมาย และไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ รวมถึงการกรรโชก ฉ้อโกง หรือติด
สินบน บริษทัจะไม่เพิกเฉยและยินยอมต่อการติดสินบนหรือคอร์รัปชนัไม่วา่จะเป็นธุรกรรม
ในรูปแบบใดๆ 
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2) กิจกรรมบนัเทิงใดๆ ก็ตามท่ีคู่คา้ธุรกิจจดัข้ึนตอ้งสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์
ในการรักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดีงามเท่านั้น  การให้  รับของขวญั  การเล้ียงรับรอง       
การเดินทาง และการดูแลตอ้นรับ จะตอ้งจ ากดัอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม และคู่คา้ธุรกิจตอ้ง 
ไม่คาดหวงัวา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ 

3) คู่คา้ธุรกิจจะตอ้งจดัท าแนวนโยบาย และกระบวนการป้องกนัการคอร์รัปชนัสาหรับบุคลากร 
และต้องดูแลตรวจสอบให้มีการด าเนินงานตามแนวนโยบาย และกระบวนการดังกล่าว         
เป็นประจ า รวมทั้งตอ้งมีการฝึกอบรมเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชนัใหแ้ก่บุคลากรดว้ย 

 
2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

2.1 แรงงานเด็ก 
คู่คา้ธุรกิจตอ้งไม่วา่จา้ง 
1) เด็กท่ีมีอายุต ่ากวา่ 14 ปี หรือต ่ากวา่อายขุั้นต ่าตามกฎหมายของประเทศท่ีสัญญาเกิดข้ึน หรือ

เด็กท่ีอายยุงัไม่พน้เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัในประเทศนั้น หรือ 
2) เด็กท่ีมีอายุต ่ากวา่ 18 ปี ส าหรับการท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีโดยธรรมชาติของงานหรือโดย

สถานการณ์นั้นอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภยั หรือสภาพจิตใจ 

2.2 การคุกคามและข่มขู่ 
แรงงานทุกคนควรไดรั้บการยอมรับและการปฏิบติัอยา่งสมเกียรติ ไม่ควรมีการลงโทษทางร่างกาย 
หรือข่มขู่กรณีท่ีมีการฝ่าฝืน  รวมทั้งการห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทาง
วาจา และการกระท าในรูปแบบอ่ืนอนัเป็นการข่มเหงรังแก 

2.3 การไม่เลือกปฏิบัติ 
คู่คา้ธุรกิจตอ้งไม่เลือกปฏิบติักบัแรงงาน ตอ้งใหค้วามเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในการจา้งแรงงาน
และการปฏิบติังานการจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนการท างาน การลงโทษทางวนิยั การเลิกจา้ง หรือ
เกษียณอาย ุโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา อาย ุสัญชาติ แหล่งก าเนิดทางสังคม
หรือชาติพนัธ์ุ รสนิยมทางเพศ เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ 
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2.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คู่คา้ธุรกิจควรจดัสภาพแวดล้อมในการท างาน และสถานท่ีพกัอาศยัพนกังาน (ถา้มี)  ท่ีปลอดภยั       
ท่ีดีต่อสุขภาพ และถูกหลกัอนามยัใหก้บัพนกังานตามท่ีกฎหมายก าหนด อยา่งนอ้ยตอ้งใหพ้นกังาน
ไดมี้น ้ าด่ืม ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขอนามยั การระบายอากาศท่ีเหมาะสม แสงสว่างเพียงพอ 
และความปลอดภยัจากอคัคีภยั 

2.5 การจัดซ้ือจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ  
คู่คา้ธุรกิจตอ้งตรวจสอบเก่ียวกบัการคดัเลือกผูจ้ดัหาสินคา้และบริการตลอดจนผูรั้บจา้งช่วง เพื่อให้
แน่ใจวา่มีการจดัซ้ือจดัหาอยา่งรับผดิชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คู่คา้ธุรกิจจะตอ้ง
ไม่จดัหาวตัถุดิบหรือส่วนประกอบจากองค์กรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการก่อการร้าย 

2.6 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
คู่คา้ธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ รวมถึงค่าตอบแทน
ขั้นต ่า ค่าล่วงเวลา และชัว่โมงการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด  
กฎหมายว่าด้วยชั่วโมงการท างานปกติและการท างานล่วงเวลา รวมถึงควบคุมดูแลจ านวน
ชั่วโมงการท างานล่วงเวลาด้วย  อีกทั้งคู่ค้าธุรกิจจะต้องจดัให้แรงงานมีวนัหยุดอย่างน้อย     
หน่ึงวนั ในทุกช่วงการท างานเจด็วนั 
 

3. ส่ิงแวดล้อม 

3.1 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
คู่คา้ธุรกิจควรสนบัสนุนให้มีวิธีการป้องกนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มล่วงหนา้ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 
ริเร่ิมส่งเสริมและยกระดบัความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม    เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์วฏัจกัรของส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้น คู่คา้ธุรกิจควร
ส่งเสริมการใชท้รัพยากรน ้ าและพลงังานในสถานประกอบการ และการบริหารจดัการของเสีย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3.2 หลักเศรษกจิหมุนเวียน 
1) คู่คา้ธุรกิจตอ้งออกแบบสินคา้และบริการท่ีเนน้การรักษาตน้ทุนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
2) คู่คา้ธุรกิจตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดดว้ยการหมุนเวียน

วตุัดิบและสินคา้ 
3)  คู่คา้ธุรกิจตอ้งลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มให้ไดม้ากท่ีสุด 

 
4. การมีส่วนร่วมพฒันาสังคม 

เคารพวัฒนธรรมท้องถิน่ 
คู่ค้าธุรกิจต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคมท่ีตนเข้าไปด าเนินธุรกิจ และให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยเคารพต่อวฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถ่ินนั้นๆ 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส และ เร่ืองร้องเรียน 
ในกรณีท่ีคู่คา้ธุรกิจ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยวา่เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษทั ท่านสามารถ
สอบถาม หรือแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ตามช่องทางต่อไปน้ี 
 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  อีเมล์ : whistleblowing@thoresen.com 

ไปรษณีย ์ : คณะกรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั(มหาชน) 
   ตู ้ปณ.12 ปณฝ. ไทยพาณิชย ์แขวงลุมพินี 
   เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

หรือติดต่อหวัหนา้งาน แผนกตรวจสอบภายในโดยตรง 
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ทรัพยากรบุคคล วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
11 พฤศจิกายน 2564 

ฉบบัท่ี 01, แกไ้ขคร้ังท่ี 00 

 
 

บันทกึการแก้ไข 

ฉบับที ่
วนัที่ 

(วว/ดด/ปปปป) 
แก้ไขโดย ค าบรรยายและสาเหตุในการแก้ไข 

ฉบบั 01, แกไ้ขคร้ังท่ี 00 11/11/2564 ทรัพยากรบุคคล ตน้ฉบบั 
    
    
    
    

 
  
 
 
 
 
 
 


