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Supplier Code of Conduct 
จรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคู่ค้า 

 
กลุม่บริษัท JWD ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีด ีทัง้ยงัค านงึถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตาม
แนวทางการพฒันาที่ยัง่ยืน มีการปฏิบตัิตอ่ Supplier อยา่งเป็นธรรมและซื่อสตัย์สจุริต โดยเคารพเง่ือนไขทีท่ัง้สองฝ่ายตกลงกนัในการ
ด าเนินการค้าร่วมกบั Supplier และก าหนด Supplier Code of Conduct เพื่อให้Supplier ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ 
สอดคล้องกบัข้อก าหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของกลุม่บริษัท JWD ตลอดจนมาตรฐานสากล 

โดยกลุม่บริษัท JWD ให้ความส าคญัและสนบัสนนุให้ Supplier ของกลุม่บริษัท JWD ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ค านงึถึงสทิธิ
มนษุยชน ปฏิบตัิตอ่แรงงานด้วยความเป็นธรรม ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม รวมถงึติดตามการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

 

นิยาม 

กลุ่มบริษัท JWD หมายรวมถึง  

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ออโต้ลอจิก จ ากดั 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร์ อิท จ ากดั 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย จ ากดั 

 

Supplier หมายถึง 

ผู้ขายสนิค้า ผู้ รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการ โดยรวมถงึผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ หรือได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนผู้ขายสนิค้า ผู้ รับจ้าง 
และ/หรือ ผู้ให้บริการ ดงักลา่ว 

ผู้ รับจ้างชว่งของผู้ขายสนิค้า ผู้ รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการ โดยรวมถงึผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ หรือได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนผู้ รับ
จ้างช่วงของผู้ขายสนิค้า ผู้ รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการดงักลา่ว 
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แนวปฏิบตั ิ

1. การด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส (Business Integrity) 

1.1 ความซื่อสตัย์และจริยธรรม การด าเนินธุรกิจของ Supplier ต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความถกูต้อง ซื่อสตัย์สจุริต 

โปร่งใส มีจริยธรรม ซึง่รวมถึงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

ก) การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

ข) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการเปิดเผยและจดัการอยา่งเหมาะสมให้มัน่ใจวา่บคุคลท่ีมีผลประโยชน์

เก่ียวข้องอยา่งมีสาระส าคญัไมม่สีว่นในกระบวนการตดัสนิใจในเร่ืองนัน้ 

ค) ไมก่ระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการเรียกร้อง ขอ หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ไมว่า่สิง่ทีไ่ด้รับนัน้จะเป็นเงินสด ของก านลั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด การเลีย้งรับรองอื่นใด เพือ่ประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึเพื่อสร้าง

ความสมัพนัธ์ ช่องทางหรือโอกาสในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจอยา่งไมเ่หมาะสม อนัอาจน าไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถงึการ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ง) ไมกี่ดกนัหรือร่วมมือกบับคุคลอื่นกีดกนัหรือขดัขวาง อนัท าให้เกิดการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

จ) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพและโปร่งใส 

1.2 การให้ของขวัญ ของก านัลหรือการเลีย้งรับรอง Supplier ต้องไมเ่สนอให้ของขวญั ของก านลั เงินสนิบน 

คา่ธรรมเนียม บริการ สว่นลด สทิธิพิเศษอื่น ๆ รวมถงึผลประโยชน์ใด ๆ หรือการเลีย้งรับรองแก่พนกังานหรือผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

JWD ทีอ่าจท าให้ถกูตคีวามได้วา่เอือ้ประโยชน์ตอ่ Supplier อยา่งไมเ่หมาะสมเป็นธรรม 

งดเว้นการให้ของขวญัหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใด ๆ ทกุประเภทรวมถงึการเลีย้งรับรองแก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท

รวมถงึบคุคลอื่นใดที่ปฏิบตัิหน้าที่ในนามของกลุม่บริษัท JWD ในทกุเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด 

1.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น Supplier จะต้องไมม่กีารด าเนินการใดๆ ทีเ่ข้าขา่ยหรือมีความเสี่ยงตอ่การกระท าผิด

กฎหมายเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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2. การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Business Practice) 

2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

ก) ไมเ่ลอืกปฏิบตัิหรือกีดกนัแรงงาน อนัเนื่องมาจากความแตกตา่งด้านเชือ้ชาต ิสผิีว ศาสนา เพศ อาย ุสญัชาติสทิธิความเป็น
พลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรือเร่ืองอื่นใด 

ข) ไมก่ระท าหรือสนบัสนนุให้มกีารบงัคบัใช้แรงงาน รวมถงึการลว่งละเมิดหรือขม่ขูค่กุคามแรงงานในทกุรูปแบบ 

ค) การจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์ และการจ้างแรงงานตา่งด้าว ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
แรงงานก าหนดอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

ง) ไมใ่ห้ลกูจ้างท างานเป็นเวลานานเกินกวา่ที่กฎหมายก าหนด กรณีมีการท างานลว่งเวลาต้องเป็นไปตามความสมคัรใจของ
ลกูจ้าง รวมทัง้จดัให้มวีนัหยดุและวนัลาไมน้่อยกวา่ที่กฎหมายแรงงานก าหนด 

จ) จ่ายคา่จ้าง คา่ท างานลว่งเวลา คา่ท างานในวนัหยดุ และผลประโยชน์ที่ลกูจ้างพงึได้รับอยา่งถกูต้อง เป็นธรรม ไมต่ ่ากวา่
อตัราที่กฎหมายก าหนด และตรงตามก าหนดเวลา 

ฉ) มีมาตรฐานการจ้างงานท่ีชดัเจนและสอดคล้องกบัข้อก าหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ 

2.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

ก) ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

Supplier ต้องจดัหาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีการด าเนินการเป็นไปตามพระราชบญัญตัเิร่ืองอาชีวอนามยั กฎหมาย 
และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

ข) อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

จดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลให้กบัลกูจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอยา่งเพยีงพอ พร้อมใช้งาน และควบคมุให้
เกิดการใช้งาน 

2.3 การรักษาความลบั 

Supplier ต้องใช้ข้อมลูที่ได้รับจากการให้บริการแก่กลุม่บริษัท JWD ด้วยความระมดัระวงัและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่มกีาร
ก าหนดเป็นการเฉพาะส าหรับการให้บริการนัน้ๆ ต้องมีการจดัเก็บข้อมลูของกลุม่บริษัท JWD ทีไ่ด้รับให้เป็นตามเง่ือนไขทีก่ าหนด และมี 
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แนวทางในการดแูลรักษาความปลอดภยัของข้อมลูดงักลา่ว ไมเ่ปิดเผยหรือน าข้อมลูความลบัของกลุม่บริษัท JWD ไปใช้ในทางมชิอบ 
ตลอดจนจดัให้มกีารป้องกนัการเข้าถึงโดยบคุคลที่ไมเ่ก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ในการให้บริการแกก่ลุม่บริษัท JWD การป้องกนัการ
ร่ัวไหลของข้อมลูรวมถึงการน าข้อมลูไปใช้โดยขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

2.4 การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 

Supplier ต้องเคารพสทิธิ ไมย่กัยอก หรือใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของกลุม่บริษัท JWD และผู้อื่นในทางที่ผิด และระมดัระวงั
ไมใ่ห้เกิดการละเมิดสทิธิดงักลา่ว เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตอยา่งถกูต้องแล้วเทา่นัน้ และต้องก าหนดมาตรการการป้องกนัท่ีเหมาะสม เพือ่
ป้องกนัการเปิดเผยหรือใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาดงักลา่วโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 

3. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ก) Supplier ต้องด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม และปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและมาตรฐาน
ด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ก่ียวข้อง 

ข) ด าเนินธุรกิจทีเ่ป็นมิตรและค านงึถึงผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ตลอดจนป้องกนัมลภาวะที่อาจเกิดขึน้ และลดใช้ทรัพยากร
สิน้เปลอืง 

ค) ร่วมดแูลรักษาสิง่แวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงการด าเนินการร่วมกบักลุม่บริษัท JWD 
เพือ่สง่เสริมการพฒันาความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม และการด าเนนิการเพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

 

  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบตัิโดยทัว่กนั 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

        

         (นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา) 

            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

     ในนามคณะกรรมการบริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 


