หลักปฏิบัติของคู่ค้า
Business Partner code of conduct
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของหลักปฏิบตั ิสาํ หรับคู่คา้ ฉบับนี คือ การให้ขอ้ มูลเบืองต้นแก่คู่คา้ ของบริ ษทั
แอ็พพลาย ดี บี จํากัด (มหาชน) โดยบริ ษทั ฯ จะแจกหลักปฏิ บิติน ี ให้แก่คู่คา้ ในระหว่างขันตอนการ
ลงทะเบียนคู่คา้ หรื อการทบทวนการซื อขายในรอบปี เพื1อ สร้ างความมัน1 ใจว่าคู่คา้ จะมีความเข้าใจ
อย่างเหมาะสมเกี1ยวกับจุดมุ่งหมายทางธุรกิจที1เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
หลักปฏิ บตั ิฉบับนี ประกอบดัวยข้อ มูลเกี1 ยวกับกฎเกณฑ์ ขันตอนการทํางาน ความคาดหวัง
และมาตรฐานการทํางานในการทําธุรกิจกับบริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติสําหรับคู่ค้า
บริ ษ ทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ต่อไปในเอกสารนี เรี ยกว่า “ADB” มีความมุ่งมัน1 และพยายามอย่างต่อเนื1องที1จะ
พัฒนาสร้างความแข็งแกร่ งและส่ งเสริ มมาตรฐานขันสู งด้านความซื1อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจในการติดต่อกับคู่คา้ เพื1อสร้าง
ความมัน1 ใจว่าความสัมพันธ์กบั คู่คา้ เป็ นไปตามความคาดหวังดังกล่าว ADB ได้จดั ทําหลักปฏิบตั ิสาํ หรับคู่ค่า ต่อไปนี เรี ยกว่า “หลัก
ปฏิบตั ิ” ซึ1งได้กาํ หนดเกณฑ์ขนั ต้นกับคู่คา้ เพื1อใช้เป็ นหลักสําหรับยึดปฏิบตั ิในการทําการค้าร่ วมกับ ADB
การปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมซื1 อสัตย์ สื1 อสารอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมากับคู่คา้ ไม่เอารัด
เอาเปรี ยบโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ บนพืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที1เป็ นธรรมทังสองฝ่ าย หลีกเลี1ยง
สถานการณ์ที1ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตังอยูบ่ นพืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การใช้หลักปฏิบตั ิน ีเป็ นการลดความเสี1 ยงทางธุรกิจตลอดจน สร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ คู่คา้ ได้ทราบเจตนารมย์ที1ชดั เจน
ของ ADB และ ADB คาดหวังให้ คู่คา้ ทุกรายมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน ส่ งเสริ มสนับสนุ นซึ1 งกันและกัน
พัฒนาไปสู่ การเป็ นพันธมิตรธุรกิจที1ยง1ั ยืน
วิธีการใช้ หลักปฏิบัติคู่ค้า
1. คูค้ ้าจะได้รับเอกสาร “หลักปฏิ บตั ิ ของคู่ค้า” ณ วัน ที1เปิ ดหน้าบัญชี ก่ อนเริ1 มมการซื อขาย คู่ ค้า ต้องยอมรับและ
สามารถปฏิบตั ิได้ในหมวด 1 และ หมวด 2 ในกรณี ที1คู่คา้ ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ในข้อใดข้อหนึ1งของหมวดนี จะมีการร้องขอให้คู่
ค้าแก้ไขข้อบกพร่ องภายในระยะเวลาที1กาํ หนดตามแผนปฏิบตั ิการแก้ไขโดย ADB จะให้ความช่ วยเหลือตลอดจนร่ วมพัฒนาไป
ด้วยกันกับคู่คา้ อย่างต่อเนื1อง เพื1อให้คู่คา้ สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของหลักปฏิบตั ิน ีได้
2. หลักปฏิบตั ิในหมวด หมวด 3 เป็ นเจตนารมย์ ของ ADB อย่างชัดเจน ต่อการกํากับดูแลกิจการที1ดี ต่อต้านการทุจริ ต
และคาดหวังให้คู่คา้ ดําเนินธุรกิจและค้าขายต่อ ADB อย่างตรงไปตรงมา
ขณะเดียวกันคู่คา้ สามารถตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงต่างๆ หากพิจารณาว่าไม่สามารถปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิน ี
ได้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี
การปฏิบัติตามกฎหมาย
นอกเหนือไปจากปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิน ีแล้ว คูค้ า้ จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายไทย
ซึ1งหมายรวมถึงกฎหมายที1เกี1ยวกับด้านการกํากับดูแล การแข่งขัน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และความรับผิดขอบต่อผลกระทบ
ที1เกิดขึนจากผลิตภัณฑ์ โรคที1เกิดจากอาชีวอนามัยของแรงงาน สภาพแวดล้อมและสิ1 งแวดล้อมในการทํางาน การปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญา การปกป้องความเป็ นส่ วนตัวและความเท่าเทียมในการปฏิบตั ิงาน ในกรณี ทไี1 ม่มีกฎหมายที1เกี1ยวข้อง คูค้ า้ จะต้องปฏิบตั ิ
ตามสนธิสญ
ั ญา ข้อตกลงมาตรฐานและเกณฑ์ระหว่างประเทศที1เกี1ยวข้อง
หมวด ที6 1 มาตรการด้ านผลิตภัณฑ์และการส่ งมอบ
1. การตอบรับข้อตกลง
หลังจากมีการสื1 อสารกับ คู่คา้ / ผูข้ าย เพื1อทําการตกลงซือขาย ADB จะออกใบสัง1 ซือวัตถุดิบ/บรรุ จุภณ
ั ฑ์ /ผลิตภัณฑ์/
สิ นค้าและบริ การต่อผูข้ ายโดยระบุในใบสัง1 ซือ จะอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลตามเงื1อนไขการสัง1 ซือ ใบสัง1 ซือดังกล่าวจะแทน
ข้อตกลงในการสัง1 ซือ/การเสนอราคา/การส่ งมอบและข้อเสนออื1นๆ ที1ระบุในใบสัง1 ซือเท่านัน หลังจากได้รับใบสัง1 ซือ ถือเป็ นการ
ยอมรับการสัง1 ซือตามข้อตกลง
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2. การส่ งมอบ
การส่ งมอบสิ นค้าต้องส่ งมอบในปริ มาณและเวลาที1ระบุไว้ในใบสั1งซื อหรื อตามข้อกําหนดของ ADB กําหนดการส่ ง
มอบถือเป็ นส่ วนหนึ1งของใบสัง1 ซือและอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนด หากคูค้ า้ /ผูข้ ายส่ งมอบไม่ได้ตามวันและปริ มาณที1ไม่ตรงตามที1ระบุไว้
ในใบสัง1 ซือ ผูข้ ายต้องแจ้ง ADB ล่วงหน้าภายใน 3-5 วัน ก่อนวันส่งมอบ
2.1. ในกรณี ที1จดั ส่ งเกินกว่าปริ มาณที1ระบุไว้ในใบสั1งซือ ADB อาจปฏิเสธไม่รับวัตถุดิบ/บรรุ จุภณั ฑ์/ผลิตภัณฑ์/สิ นค้าฯ ใดๆ
ที1ส่งมอบโดยไม่ถือเป็ นความผิดของ ADB
2.2. ในกรณี ที1จดั ส่ งไม่ครบตามที1ระบุไว้ในใบสั1งซือ ผูข้ ายต้องแจ้ง ADB ภายใน 3-5 วัน เพื1อทําการขออนุมตั ิการตัดจบ
ใบสัง1 ซือ
3. การเปลีย6 นแปลง
ในกระบวนการภายในของผูข้ ายเมื1อมีก ารเปลี1ยนแปลง/ปรับปรุ ง/มาตรฐานหรื อชนิ ดของวัตถุดิบ/บรรจุภณ
ั ฑ์ /
ผลิตภัณฑ์/เครื1 องจักรฯ ที1อาจส่ งผลกระทบต่ อคุ ณภาพ ผูข้ ายต้องส่ งเอกสารชีแจง ADB พร้อมทังส่ งตัวอย่างมาให้เพื1อทําการ
ตรวจสอบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และต้องได้รับการอนุ มตั ิจาก ADB อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วเท่านัน จึงทําการส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การได้โดยไม่ถือว่าผิดข้อตกลง
4. ทรัพ ย์ สินของ ADB
รู ปแบบ/แม่พิมพ์/เครื1 องมือ/บรรจุภณั ฑ์/อุปกรณ์และเอกสารข้อมูลที1เป็ นกรรมสิ ทธิL เฉพาะเรี ยกรวมกันว่า"ทรัพย์สิน"
ผูซ้ ือมีกรรมสิ ทธิในทรัพย์สินของผูซ้ ื อที1จดั หาไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมหรื อชําระเงิน โดยผูซ้ ื อให้แก่ผูข้ ายในการปฏิบตั ิภายใต้
ใบสัง1 ซือและข้อตกลง คู่คา้ ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเพื1อประกอบงานอื1นใดนอกเหนือจากงานของผูซ้ ื อในระหว่างที1ทรัพย์สินอ
ยูในครอบครองของคู่คา้ ในขณะที1ทรัพย์สินอยูในครอบครองของคู่คา้ คู่คา้ จะถือครองทรัพย์สินในฐานะผูร้ ับฝากทรัพย์และต้อง
ดูแลและจัดการแผนเพื1อบํารุ งซ่ อมแซม และเก็บรั กษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีพร้ อมใช้งาน คู่คา้ จะจัดหาและรายงานสภาพ
ทรัพย์สินแก่ ADBเมื1อมีคาํ ร้องขอ หากADBร้องขอในการคืนทรัพย์สิน ผูร้ ับฝากทรัพย์สินพร้อมคืนทรัพย์สินให้กบั ADBในสภาพ
ที1ได้รับมา เว้น แต่จะได้มีความสึ กหรอตามสมควร และมีการใช้ในการ ปฏิบตั ิงานตามปกติของADBหรื อในกรณี มีการชํารุ ด
เสี ยหาย ต้องรายงานมายังADBทันที และต้องได้รับการอนุ มตั ิจากทางADB ก่อนดําเนิ นการซ่ อมแซมแก้ไขไม่ว่ากรณี ใดๆ คู่คา้
ของ ADB จะต้องใช้ขอ้ มูลการค้า ลิขสิ ทธิLและเครื1 องหมายการค้าของ ADB ตามวิธีการที1ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญาที1ได้ทาํ ขึนกับ
ADB เท่านัน และไม่อาจยักยอก หรื อฝ่ าฝื นข้อมูลการค้า งานที1มีลิขสิ ทธิL หรื อเครื1 องหมายการค้าของบุคคลอื1น นอกจากนี คู่คา้ ของ
ADB จะต้องไม่ใช้ความลับทางการค้า ข้อมูลที1มีกรรมสิ ทธ์ หรื อข้อมูลที1เป็ นความลับของผูอ้ ื1นในทางที1ผิด เพื1อประโยชน์ของตน
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
5. การควบคุมคุณภาพ
5.1. คู่ ค้า ผูข้ าย ผูส้ ่ ง มอบ จะรั ก ษามาตฐานการตรวจสอบและทดสอบเกี1 ย วกับ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ หริ อ การรั บ รอง
แหล่งกําเนิ ด ตามที1ให้คาํ มัน1 สัญญา หรื อเสนอขายผลิตภัณ ฑ์หรื อบริ การต่อ ADB เมื1อผูซ้ ื อร้องขอจะจัดหา เอกสาร
รับรองผลิตภัณฑ์ ผลการตรวจสอบและทดสอบเกี1ยวกับการควบคุมคุณภาพที1แสดงหลักฐานยืนยันคุณสมบัติของผลิตภ
ภัณฑ์
5.2. คู่คา้ ผูข้ าย ผูส้ ่งมอบ ต้องแจ้งให้ผซู ้ ือทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการเปลี1ยนแปลงกระบวนการที1ใช้ในการผลิต
หรื อข้อกําหนดของผูซ้ ื อที1ร ะบุและสั1ง งซื อตามใบสั1งซื อก่ อนได้รั บการอนุ มตั ิ จาก ADB ไม่ ว่ากรณี ใดๆ หากมี ก าร
เปลี1ยนแปลงใดๆ ที1ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและสร้างความเสี ยหาย ADB สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้ตาม
จริ งจากมูลค่าที1เกิดขึน
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หมวดที6 2 หลักปฏิบัติ สิ ทธิมนุษยชน ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และสิ6 งแวดล้ อมในการทํางาน
1. ADB เคารพในเกียรติของพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั จะดําเนิ นการเพื1อรับประกัน ว่าพนักงานของบริ ษทั ฯ จะมี
สิ ทธิ เท่าเทียมในการจ้างงาน ได้รับความปลอดภัยส่ วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิ ที1จะมีสถานที1ทาํ งานที1ปลอดภัย สะอาด
และถูกสุขลักษณะ และได้รับการปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
2. ADB มีนโยบายการทํางานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นงานที1เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย
ลูก จ้างได้รับความปลอดภัย ชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที1ดี ตลอดจนได้รั บการอบรมเรื1 อ งความ
ปลอดภัยและสุ ขอนามัยในการทํางานโดยเฉพาะพนักงานที1ตอ้ งทํางานเกี1ยวกับเครื1 องจักร ทํางานในที1อนั ตราย จะต้องมี
อุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากการทํางาน
3. พนักงานทุกคนมุ่งมัน1 ปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านสิ1 งแวดล้อม การใช้ พลังงาน และทรัพยากรอย่างรู ้ คุณค่า ซื อ หรื อ ใช้
วัตถุดิบ และวัสดุที1มีการหมุนเวียนใช้ซ าํ และเกิดปัญหาต่อสิ1งแวดล้อมให้นอ้ ยที1สุด
ในขณะที1ตวั แทนของคู่ คา้ ปฏิบตั ิง านอยู่ใ นสถานประกอบการของ ADB พึง ยึดหลัก มาตรฐานความปลอดภัย ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบของ ADB และไม่ทาํ ความเสี ยหายต่อสิ1 งแวดล้อมในขณะปฏิบตั งานหรื อจัดการให้เรี ยบร้อยก่อนการส่ งมอบงาน
หมวดที6 3 มาตรการด้ านการกํากับดูแลกิจการ
1. การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั6น
ADB ยึดมัน1 ในการประกอบธุ รกิจ โดยห้ามไม่ให้พนักงานเกี1ยวข้องกับการทุจริ ตและคอร์รัปชัน1 ทังทางตรงและทางอ้อม
โดยปราศจากการติดสิ นบน กิ จกรรมที1ผิดกฎหมาย กิจกรรมที1ผิดจรรยาบรรณ คู่ค้าของ ADB จะต้องไม่เสนอหรื อสัญญาหรื อ
อนุญาตการให้สินบน ของขัวญ ค่าธรรมเนียม รางวัลหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที1ไม่เกี1ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจ ไม่ใช่ประเพณี นิยม
ในการดําเนินธุรกิจทังต่อส่วนงานราชการ ลูกค้า คู่คา้ พนักงานของ ADB เพื1อที1จะได้มาซึ1 งความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จหรื อเพื1อสร้าง
อิทธิพลที1ไม่เหมาะสมต่อการกระทําหรื อการตัดสิ นใจใดๆ
2. ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
คู่คา้ ของ ADB ต้องหลีกเลี1ย งสถานการณ์หรื อความสัมพันธ์ใดๆ ที1อาจเกี1 ยวข้องกับการขัดแย้งที1ไม่เหมาะสมหรื อการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ADB โดยคู่ คา้ จะต้องไม่เสนอ หรื อให้ของขัวญ การบริ การ หรื อความบันเทิงทีมีมูลค่ าเกิ นความ
เหมาะสมต่อพนักงานหรื อสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของ ADB นอกจากนี พนักงานของ ADB ต้องไม่มีผลประโยชน์ทบั
ซ้อนกับหน่วยงานใดๆ ที1เป็ นคู่คา้ ของ ADB และคู่คา้ ต้องหลีกเลี1ยงความสัมพันธ์ดงั กล่าว
3. การใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
คู่คา้ ของ ADB จะต้องไม่นาํ ข้อมูลที1ไม่ได้เปิ ดเผยต่ อสาธารณะที1ตนได้รับในระหว่างที1ทาํ ธุ รกิรรมกับ ADB ไปใช้เพื1อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวคู่คา้ เอง หรื อพนักงานของคู่คา้ หรื อบุคคลอื1นใด ที1ไม่ใช่ประโยชน์ในเชิงธุรกิจของทังสองฝ่ าย
การรับทราบข้ อตกลง
ข้าพเจ้าได้อ่าน หลักปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ของ บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี ฉบับนีแล้ว รับทราบ หลักการดําเนิ นงานเจตนารมย์ และ
ความคาดหวัง ยอมรับและสามารถปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิน ี ได้ ถ้าหากมี การเปลี1ยนแปลงต่างอย่างมีนยั สําคัญ ข้า พเจ้าจะแจ้งให้
ทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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