
 

 

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน)  

กลุม่บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ประกอบด้วยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ยทัง้ในและตำ่งประเทศ 
มีควำมมุ่งมัน่ในกำร “ส่งมอบควำมเป็นอยู่ที่ยัง่ยืนให้กับทุกสงัคม ด้วยนวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์” ซึ่งเป็นค ำมั่นสญัญำ และ
เป้ำหมำยหลกัของกลุม่บริษัทฯ กลุม่บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยและกลยทุธ์กำรพฒันำควำมยัง่ยืนให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์
หลกัองค์กร และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนขององค์กรครอบคลมุทกุมิติทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ภำยใต้
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยยึดมัน่และสง่เสริมกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยัและ
สขุอนำมยัที่ดีของพนกังำน รวมถึงกำรแบ่งปันให้กบัชุมชนเพื่อกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงมีควำมสขุ โดยครอบคลมุถึงกำรดแูลและ
อนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม  

นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ยังตระหนักดีถึงกำรยกระดับศักยภำพของ “คู่ค้ำธุรกิจ” และมุ่งมั่นที่จะ
เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่ำธุรกิจผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ กำรท ำงำนและกิจกรรมร่วมกนั ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจใน
ธุรกิจระหวำ่งกนัมำกยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้คูค้่ำธุรกิจเจริญเติบโตและพฒันำอยำ่งยัง่ยืนเป็นไปในแนวทำงเดียวกบักลุม่บริษัทฯ   

ด้วยอดุมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคณุธรรม และเจตนำรมณ์ที่จะสง่เสริมอดุมกำรณ์ดงักลำ่วไปยงัคูค้่ำธุรกิจ
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จึงจัดท ำ ”จรรยำบรรณคู่ค้ำ
ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)” ขึน้ เพื่อก ำหนดทิศทำง และเป็นแนวทำงปฏิบัติให้กับคู่ค้ำที่ท ำงำนร่วมกันกับกลุ่ม
บริษัทฯ 

 
1. จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)  

กลุม่บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ให้ควำมส ำคญัและพยำยำมอยำ่งยิ่งในเลือกคู่ค้ำทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม เลือกซือ้สินค้ำ
จำกผู้ เสนอขำยสนิค้ำที่มีกำรแขง่ขนัตำมควำมเหมำะสมทัง้ในด้ำนรำคำ บริกำร เทคโนโลยี และคณุภำพ และเก็บบนัทกึข้อมลู
เพื่อสำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลงั ทัง้ยงัสง่เสริมคูค้่ำให้ยดึหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจในด้ำนตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

• กำรตอ่ต้ำนทจุริตและคอร์รับชนั กำรติดสนิบน  
• กำรปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
• กำรไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
• กำรเปิดเผยข้อมลู กำรรักษำควำมลบั  
• กำรตอ่ต้ำนกำรแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม  
• กำรใช้ข้อมลูภำยใน หรือกำรให้ข้อมลูภำยในเพื่อแสงหำผลประโยชน์  
• กำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูและระบบสำรสนเทศ 

• ทรัพย์สนิทำงปัญญำ  

 



 

 

นอกจำกหลกัจริยธรรมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯ ยังมุ่งหวังและพร้อมสนับสนุนให้คู่ค้ำธุรกิจ
ด ำเนินงำนด้วยควำมใสใ่จ ปฏิบตัิและให้ควำมส ำคญักบักำรจดักำรในเร่ืองตอ่ไปนี ้  

2. ระบบบริหารจัดการงานคุณภาพ (Quality Management)  

• กำรสง่มอบสนิค้ำ หรือบริกำร สง่มอบสนิค้ำ หรือ งำนบริกำรให้ถกูต้อง ครบถ้วน ภำยในเวลำที่ก ำหนดหรือตกลงกนั  
• มีกระบวนกำรตรวจสอบ และควบคมุคณุภำพของสนิค้ำ 
• กรณีเกิดหรือพบข้อผิดพลำดในสนิค้ำ หรือ งำนบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบัคูค้่ำภำยหลงัจำกที่คูค้่ำท ำกำรสง่มอบงำนแล้ว คู่

ค้ำจะให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลำดอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และสอดคล้องกบัเง่ือนไขที่ได้
ตกลงกนั  

 
3. การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment)  

• มีกำรบริหำรจดักำรสิง่แวดล้อม สภำพแวดล้อมภำยในท่ีท ำงำนที่ดี   
• มีกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรจัดกำรและดูแลสิ่งแวดล้อม และประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้จำก

กิจกรรมตำ่งๆในกระบวนกำรท ำงำน กำรผลติ  
• มีกำรลดของเสยีที่เกิดจำกกิจกรรมของบริษัท 

• มีกำรจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 
4. แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practice)  

การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในสภาพแวดล้อมการท างาน  
• มีกำรดแูลสภำพแวดล้อมในท่ีท ำงำนให้สะอำด ปลอดภยั รวมถึงกำรจดัสวสัดิกำรและปัจจยัพืน้ฐำนท่ี

จ ำเป็นในกำรท ำงำนให้กบัลกูจ้ำงอยำ่งเหมำะสม  
• มีกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดกฎหมำย และข้อก ำหนดอื่นๆด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัฯ ที่เก่ียวข้อง

กบัองค์กร 
• มีกำรบนัทึกข้อมลูสถิติเก่ียวกบักำรเจ็บป่วย บำดเจ็บ เสียชีวิต หรือ อบุตัิกำรณ์ที่เก่ียวข้องกบัอำชีวอนำมยั

และควำมปลอดภยัฯ ของลกูจ้ำง 
• มีแผนรองรับเหตฉุุกเฉินทำงด้ำนควำมปลอดภยั ดูแลอุปกรณ์ระงบัเหตฉุุกเฉินให้พร้อมใช้งำน และมีกำร

ฝึกซ้อมตำมแผนท่ีก ำหนด 

• มีกำรจดัหำอปุกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภยัสว่นบคุคล ให้แก่พนกังำนตำมสภำพงำนท่ีมีควำมเสีย่งภยัและ
ควบคมุกำรปฏิบตัิและขีดควำมสำมำรถที่จ ำเป็น 

 
 



 

 

การใช้แรงงานบังคับ ค่าตอบแทนการท างาน ชั่วโมงการท างาน วินัยและการลงโทษ 

• กำรจ่ำยคำ่จ้ำง คำ่ตอบแทนให้แก่ลกูจ้ำง ไมน้่อยกวำ่คำ่จ้ำงตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
• มีเอกสำรกำรจ่ำยคำ่จ้ำง กำรให้ข้อมลู ชีแ้จงรำยละเอียดตำ่งๆ เก่ียวกบัค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทนให้ลกูจ้ำง

ได้รับรู้และเข้ำใจได้  
• กำรจ่ำยค่ำจ้ำงให้ลกูจ้ำงชำย และหญิงโดยเท่ำเทียมกัน ไม่มีกำรหกัค่ำจ้ำง ไม่ว่ำกรณีใด เว้นแต่กรณีที่

กฎหมำยยกเว้นไว้ 
• มีกำรก ำหนดชั่วโมงกำรท ำงำน กำรท ำงำนล่วงเวลำ หรือวันหยุดให้กับลูกจ้ำง เป็นไปตำมที่กฏหมำย

ก ำหนด  
• ไม่กระท ำกำรหรือสนบัสนุนให้ใช้วิธีกำรลงโทษทำงร่ำงกำย และไม่มีกำรปฏิบตัิใดๆ ที่แสดงถึงกำรบงัคบั

ทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือกำรขูเ่ข็ญ ท ำร้ำยลกูจ้ำง 

การใช้แรงงานเด็ก แรงงานหญิง  
• ไมว่ำ่จ้ำงหรือสนบัสนนุให้มีกำรวำ่จ้ำงเด็กที่มีอำยตุ ่ำกวำ่ 15 ปี 

• กรณีมีกำรใช้แรงงำนเด็ก อำยรุะหวำ่ง 15-18 ปี จะต้องไมส่นบัสนนุให้แรงงำนเด็กท ำงำนท่ีเป็นอนัตรำยตอ่
สขุภำพอนำมยัหรืออยู่ในสภำวะแวดล้อมที่อำจก่อให้เกิดอนัตรำย และมีกำรท ำทะเบียน และบนัทึกเวลำ
กำรปฏิบตัิงำนของแรงงำนเด็กเก็บไว้เป็นหลกัฐำน 

• กรณีมีกำรใช้แรงงำนหญิงมีครรภ์ จะต้องจัดให้ลกูจ้ำงหญิงมีครรภ์ มีสภำพกำรท ำงำน และสิ่งแวดล้อม
ปลอดภยัตอ่กำรท ำงำน รวมถึงไมเ่ลกิจ้ำง ลดต ำแหนง่ หรือลดสทิธิประโยชน์ลกูจ้ำงหญิงเพรำะเหตจุำกกำร
มีครรภ์ และให้ลกูจ้ำงหญิงมีสทิธิลำคลอดได้ 90 วนั 

การให้เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง  
• ไมแ่ทรกแซงขดัขวำงกำรรวมตวัเพื่อจดัตัง้องค์กร หรือกำรเจรจำตอ่รองของลกูจ้ำง 
• ไมเ่ลกิจ้ำง หรือกระท ำกำรอนัเป็นผลให้ลกูจ้ำงไมส่ำมำรถท ำงำนตอ่ได้ เพรำะเหตทุี่ลกูจ้ำงยื่นข้อเรียกร้อง

เจรจำหรือเข้ำเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำน 

• ไมข่ดัขวำงแทรกแซงกำรด ำเนินงำนของสหภำพแรงงำน 

 
5. สิทธิมนุษยชน (Human Right)   

• ไมก่ระท ำหรือสนบัสนนุให้มีกำรเลอืกปฏิบตัิ อนัเนื่องมำจำกเหตเุพรำะควำมแตกตำ่งในเร่ืองสญัชำติ เชือ้ชำติ ศำสนำ 
ภำษำ อำย ุเพศ ทศันคติสว่นตวัในเร่ืองเพศ ควำมพิกำร สถำนภำพสมรส กำรเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำน ควำมนิยม
ในพรรคกำรเมือง หรือแนวคดิสว่นบคุคล 

 



 

 

6. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) 

• มีกำรส ำรวจตรวจสอบสภำพชุมชนและสงัคม ข้อกังวลของชุมชนและสงัคม เก่ียวกับผลกระทบทำงลบจำกกำร
ด ำเนินกำรของธุรกิจทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั หรือที่จะด ำเนินกำรในอนำคต อยำ่งสม ่ำเสมอ และน ำผลกระทบที่ส ำรวจพบ
มำแก้ไขปรับปรุง เพื่อลดควำมเสียหำยต่อชุมชนและสงัคม ให้กำรสนบัสนุน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
กิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหำหรือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสงัคมโดยรอบสถำนที่ประกอบธุรกิจ หรือ
ชมุชนและสงัคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจ  

 
7. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

• กลุม่บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้ก ำหนดช่องทำงให้คู่ค้ำได้สอบถำมข้อมลู แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ แจ้งเบำะแส
กำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือแจ้งข้อร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นกำร ฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ โดย
สำมำรถสอบถำมข้อสงสยัหรือสง่ข้อร้องเรียนไปยงักรรมกำรอิสระหรือเลขำนกุำรบริษัทผำ่นทำงอีเมล์ตอ่ไปนี ้

 
 ช่ือ ต ำแหนง่ E-mail 

1. นำยชำยน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมกำรอิสระ chainoi.puankosoom@gmail.com 

2. นำยโก บนั เฮ็ง กรรมกำรอิสระ Banheng239@gmail.com 

3. นำยนิพนธ์ สทุธิมยั กรรมกำรอิสระ philippesuthimai@gmail.com 

4. นำยนพพร เทพสทิธำ กรรมกำรอิสระ nopporn.thepsithar@gmail.com 

5. นำยพีรศิลป์ ศภุผลศิริ กรรมกำรอิสระ phirasilp@gmail.com 

6. นำยธนพล เหลำ่ศิริพงศ์ เลขำนกุำรบริษัท thanapol_lao@tipcoasphalt.com 
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