Supplier Code of Conduct
จรรยาบรรณธุรกิจสาหรั บคู่ค้า
กลุม่ บริ ษัท JWD ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส เป็ นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ทังยั
้ งคานึงถึงผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ตาม
แนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีการปฏิบตั ิตอ่ Supplier อย่างเป็ นธรรมและซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยเคารพเงื่อนไขทีท่ งสองฝ่
ั้
ายตกลงกันในการ
ดาเนินการค้ าร่วมกับ Supplier และกาหนด Supplier Code of Conduct เพื่อให้ Supplier ได้ ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัท JWD ตลอดจนมาตรฐานสากล
โดยกลุม่ บริ ษัท JWD ให้ ความสาคัญและสนับสนุนให้ Supplier ของกลุม่ บริ ษัท JWD ดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส คานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน ปฏิบตั ิตอ่ แรงงานด้ วยความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม รวมถึงติดตามการ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณนี ้อย่างเคร่งครัด

นิยาม
กลุ่มบริษัท JWD หมายรวมถึง
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ออโต้ ลอจิก จากัด
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี ทรานสปอร์ ต (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี สโตร์ อิท จากัด
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี เอเชีย จากัด

Supplier หมายถึง
ผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การ โดยรวมถึงผู้ที่ได้ รับการแต่งตัง้ หรื อได้ รับมอบอานาจให้ ดาเนินการแทนผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง
และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การ ดังกล่าว
ผู้รับจ้ างช่วงของผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การ โดยรวมถึงผู้ที่ได้ รับการแต่งตัง้ หรื อได้ รับมอบอานาจให้ ดาเนินการแทนผู้รับ
จ้ างช่วงของผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การดังกล่าว
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แนวปฏิบตั ิ
1. การดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ และโปร่ งใส (Business Integrity)
1.1 ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม การดาเนินธุรกิจของ Supplier ต้ องตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความถูกต้ อง ซื่อสัตย์สจุ ริต
โปร่งใส มีจริ ยธรรม ซึง่ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ข) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์จะต้ องได้ รับการเปิ ดเผยและจัดการอย่างเหมาะสมให้ มนั่ ใจว่าบุคคลที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้ องอย่างมีสาระสาคัญไม่มสี ว่ นในกระบวนการตัดสินใจในเรื่ องนัน้
ค) ไม่กระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการเรี ยกร้ อง ขอ หรื อรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ไม่วา่ สิง่ ทีไ่ ด้ รับนันจะเป็
้
นเงินสด ของกานัล
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด การเลี ้ยงรับรองอื่นใด เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ ช่องทางหรื อโอกาสในการสร้ างประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม อันอาจนาไปสูก่ ารทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ง) ไม่กีดกันหรื อร่วมมือกับบุคคลอื่นกีดกันหรื อขัดขวาง อันทาให้ เกิดการแข่งขันทางการค้ าอย่างไม่เป็ นธรรม
จ) ประเด็นด้ านจริ ยธรรมจะต้ องได้ รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
1.2 การให้ ของขวัญ ของกานัลหรือการเลีย้ งรับรอง Supplier ต้ องไม่เสนอให้ ของขวัญ ของกานัล เงินสินบน
ค่าธรรมเนียม บริ การ ส่วนลด สิทธิพิเศษอื่น ๆ รวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ หรื อการเลี ้ยงรับรองแก่พนักงานหรื อผู้บริ หารของกลุม่ บริษัท
JWD ทีอ่ าจทาให้ ถกู ตีความได้ วา่ เอื ้อประโยชน์ตอ่ Supplier อย่างไม่เหมาะสมเป็ นธรรม
งดเว้ นการให้ ของขวัญหรื อสิ่งตอบแทนรูปแบบใด ๆ ทุกประเภทรวมถึงการเลี ้ยงรับรองแก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท
รวมถึงบุคคลอื่นใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในนามของกลุม่ บริษัท JWD ในทุกเทศกาลหรื อโอกาสอื่นใด
1.3 การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น Supplier จะต้ องไม่มกี ารดาเนินการใดๆ ทีเ่ ข้ าข่ายหรื อมีความเสี่ยงต่อการกระทาผิด
กฎหมายเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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2. การดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ (Responsible Business Practice)
2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ก) ไม่เลือกปฏิบตั ิหรื อกีดกันแรงงาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้ านเชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติสทิ ธิความเป็ น
พลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรื อเรื่ องอื่นใด
ข) ไม่กระทาหรื อสนับสนุนให้ มกี ารบังคับใช้ แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรื อข่มขูค่ กุ คามแรงงานในทุกรูปแบบ
ค) การจ้ างแรงงานเด็ก การใช้ แรงงานสตรี มีครรภ์ และการจ้ างแรงงานต่างด้ าว ต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่กฎหมาย
แรงงานกาหนดอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ง) ไม่ให้ ลกู จ้ างทางานเป็ นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด กรณีมีการทางานล่วงเวลาต้ องเป็ นไปตามความสมัครใจของ
ลูกจ้ าง รวมทังจั
้ ดให้ มวี นั หยุดและวันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานกาหนด
จ) จ่ายค่าจ้ าง ค่าทางานล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลกู จ้ างพึงได้ รับอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม ไม่ต่ากว่า
อัตราที่กฎหมายกาหนด และตรงตามกาหนดเวลา
ฉ) มีมาตรฐานการจ้ างงานที่ชดั เจนและสอดคล้ องกับข้ อกาหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ
2.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ก) ความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
Supplier ต้ องจัดหาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีการดาเนินการเป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ รื่ องอาชีวอนามัย กฎหมาย
และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ข) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
จัดให้ มีอปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ กบั ลูกจ้ างที่สอดคล้ องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ พร้ อมใช้ งาน และควบคุมให้
เกิดการใช้ งาน
2.3 การรักษาความลับ
Supplier ต้ องใช้ ข้อมูลที่ได้ รับจากการให้ บริ การแก่กลุม่ บริ ษัท JWD ด้ วยความระมัดระวังและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่มกี าร
กาหนดเป็ นการเฉพาะสาหรับการให้ บริ การนันๆ
้ ต้ องมีการจัดเก็บข้ อมูลของกลุม่ บริษัท JWD ทีไ่ ด้ รับให้ เป็ นตามเงื่อนไขทีก่ าหนด และมี
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แนวทางในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลดังกล่าว ไม่เปิ ดเผยหรื อนาข้ อมูลความลับของกลุม่ บริ ษัท JWD ไปใช้ ในทางมิชอบ
ตลอดจนจัดให้ มกี ารป้องกันการเข้ าถึงโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการให้ บริ การแก่กลุม่ บริ ษัท JWD การป้องกันการ
รั่วไหลของข้ อมูลรวมถึงการนาข้ อมูลไปใช้ โดยขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.4 การเคารพสิทธิในทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา
Supplier ต้ องเคารพสิทธิ ไม่ยกั ยอก หรื อใช้ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของกลุม่ บริ ษัท JWD และผู้อื่นในทางที่ผิด และระมัดระวัง
ไม่ให้ เกิดการละเมิดสิทธิดงั กล่าว เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตอย่างถูกต้ องแล้ วเท่านัน้ และต้ องกาหนดมาตรการการป้องกันที่เหมาะสม เพือ่
ป้องกันการเปิ ดเผยหรื อใช้ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังกล่าวโดยไม่ได้ รับอนุญาต
3. ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ก) Supplier ต้ องดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและมาตรฐาน
ด้ านสิง่ แวดล้ อมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ข) ดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นมิตรและคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนป้องกันมลภาวะที่อาจเกิดขึ ้น และลดใช้ ทรัพยากร
สิ ้นเปลือง
ค) ร่วมดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม โดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดาเนินการร่วมกับกลุม่ บริษัท JWD
เพือ่ ส่งเสริ มการพัฒนาความยัง่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อม และการดาเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ในนามคณะกรรมการบริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
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