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ของ 
 
 
 

บรษิทั วีจไีอ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
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บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
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(Supplier Code of Conduct) 

 
ค าชี้แจง 

 
 บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มวีจีไอ” ) ยึดมั่นในการปฏิบัติ

ต ่อค ู ่ค ้าด ้วยความโปร ่งใส เท ่าเท ียม และเป ็นธรรมโดยค าน ึงถ ึงหล ักจร ิยธรรมทางธ ุรกิจ  
สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ เพราะคู่ค้าคือส่วนหนึ่งที่
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวีจีไอ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลจนเกิดเป็นความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน กลุ่มวีจีไอจึงได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติส าหรับคู่ค้าขึ้นเพื่อให้คู่ค้าได้น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจกับ กลุ่มวีจีไอและเกิดประโยชน์
ต ่อการด าเน ินธ ุรก ิจของกล ุ ่มค ู ่ค ้าท ุกระด ับตามความเหมาะสมต ่อไป โดยม ีแนวปฏ ิบ ัติ   
ตามเอกสารแนบท้ายต่อไปนี ้
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บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
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(Supplier Code of Conduct) 

 
ดา้นการด าเนนิธรุกจิ 

1. การส่งมอบสินค้าและบริการ 
ซัพพลายเออร์/คู่ค้า ต้องส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม พร้อม
ทั้งต้องส่งมอบให้ตรงเวลาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและมีการพัฒนาสินค้าและบริการ
อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. การปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ซัพพลายเออร์/คู่ค้า ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายข้ามชาติ ระดับชาติและท้องถิ่นรวมถึง
กฎระเบียบที่บังคับใช้กับการด าเนินธุรกิจ และใบอนุญาตที่จ าเป็นในสถานที่นั้น ๆ 

3. คอรร์ัปชันและการติดสินบน 
กล ุ ่มว ีจ ี ไอม ีนโยบายต ่อต ้านการท ุจร ิต  “Collective Anti-Corruption (CAC)” และแสดง
เจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดในเรื่องการทุจริต กรรโชก ฉ้อโกง หรือการ
ติดสินบน หากคู่ค้ารายใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายหรือรับสินบนจะถูกยกเลิกสัญญาโดยกลุ่มวีจี
ไอจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อคู่ค้าอันเนื ่องมาจากการยกเลิกสัญญา
ดังกล่าวและคู่ค้าอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4. ของขวัญ ของรางวัล 
ซัพพลายเออร์/คู่ค้า ต้องรับทราบว่าพนักงานกลุ่มวีจีไอจะไม่มีการให้หรือรับของขวัญ ของรางวัล 
ของที่ระลึกอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินงาน หรือก่อให้เกิดการเอื ้อประโยชน์ที่ 
ไม่เป็นธรรม ยกเว้นเฉพาะการให้หรือรับตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ 

5. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซัพพลายเออร์/คู่ค้า ต้องแจ้งให้กลุ่มวีจีไอทราบทันทีหากพบว่ามีการกระท าใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างฝ่ายจัดการ พนักงาน และบุคลากรในกลุ่มวีจีไอ กับคู่ค้า 

6. การรักษาความลับทางการค้า 
ซัพพลายเออร์/คู่ค้า ต้องมีกระบวนการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลทางธุรกิจ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มวีจีไอ 
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ดา้นความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ซัพพลายเออร์/คู ่ค ้า ต้องจัดให้มีนโยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย  และความปลอดภัย 
เพื ่อสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  รวมถึงจัดให้มี 
เครื่องป้องกันส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

2. การป้องกัน เตรียมตัว และตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน 
ซัพพลายเออร์/คู่ค้า ต้องมีการคาดคะเน บ่งชี้  และประเมินสถานการณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
รวมถึงมีการวางแผนและมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่รองรับการตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยลด
ผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 
การปฏบิตัดิา้นสทิธมินษุยชนและแรงงาน 

1. ด้านสิทธิมนุษยชน 
ซัพพลายเออร์/คู่ค้า ต้องมุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งสภาพการท างานที่เป็นธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การด าเนินธุรกิจและด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือเรื่อง  
อื่น ๆ ที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน หรือไม่ปฏิบัติตนอยู่บนมาตรฐานสากล
เกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

2. แรงงานและแรงงานเด็ก 
ซัพพลายเออร์/คู่ค้าจะต้องไม่กระท าหรือสนับสนุนให้มีการว่าจ้างแรงงานที่มีอายุต ่ากว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด และต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ มีความ
เหมาะสมแก่ความรู้ ความสามารถ ตามที่ลูกจ้างควรได้รับ  
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การค านงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
1. การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ซัพพลายเออร์/คู ่ค้า ต้องมีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที ่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
2. ของเสีย สารเคมี และวัตถุอันตราย 
ซัพพลายเออร์/คู่ค้า ต้องบริหารจัดการการรักษา การปล่อย หรือการก าจัดของเสีย  สารเคมี 
วัตถุอันตราย ที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้บังคับ โดยมี
การตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมที่ดีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ผลกระทบต่อชุมชน 
ซัพพลายเออร์/คู่ค้า ต้องมีการประเมินอย่างเป็นระบบ มีเอกสาร และควบคุมผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ต่อชุมชนโดยรอบ 

 
 
 
 
 
 
 

............................................... 
(นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง) 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส และ เรือ่งร้องเรยีน 

 
ในกรณีที่คู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายของกลุ่มวีจีไอ ท่านสามารถ
สอบถาม หรือแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ตามช่องทางต่อไปนี้ 
 

 
ชอ่งทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่21  อาคารทเีอสททีาวเวอร ์ชัน้ 9 
ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรงุเทพมหานคร 10900 
 
ชอ่งทางการปรกึษา/สอบถามเกี่ยวกบันโยบาย หรอืแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
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บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
 

หนงัสือตอบรบั 
จรรยาบรรณส าหรบัคู่คา้ดา้นการจดัซือ้ จดัหา วา่จา้ง 

 

 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษาจรรยาบรรณด้านการจัดซื ้อ จัดหา ว่าจ้าง ส าหรับคู ่ค้าของ  
บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในหลักปฏิบัติดังกล่าวทุกประการและยินดี
ให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ลงนามในหนังสือตอบรับมาพร้อมด้วย 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
(                                                              ) 

 
ต าแหน่ง ............................................... 

บริษัท ...................................................... 
 

 
 
 
 
       เอกสารแนบ : แบบสอบถามและแบบประเมินผู้จ าหน่าย ผู้ให้บริการ และผู้ผลิต 
 (Supplier Self-Assessment Questionnaire ) 
 
หมายเหตุ: กรุณาให้ผู้มีอ านาจของบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดในแผนกของท่านเป็นผู้ลงนาม พร้อมประทับตรา
ในจดหมายฉบับนี้ แล้วน าส่งกลับที่ อีเมล:chanutda@vgi.co.th  หรือ โทรสาร +66 2 273 8883 

 
 


