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หลักปฏิบัติของคู่ค้า  

Business Par tner  code of conduct 

บริษัท แอ็พพลาย ดบีี จํากัด (มหาชน) 
 

วตัถุประสงคข์องหลกัปฏิบติัสาํหรับคู่คา้ฉบบันี�  คือ การให้ขอ้มูลเบื�องตน้แก่คู่คา้ของบริษทั 
แอ็พพลาย ดีบี จาํกัด (มหาชน) โดยบริษทัฯ จะแจกหลักปฏิบิตินี� ให้แก่คู่คา้ในระหว่างขั�นตอนการ
ลงทะเบียนคู่คา้ หรือการทบทวนการซื�อขายในรอบปี เพื1อสร้างความมั1นใจว่าคู่คา้จะมีความเขา้ใจ
อยา่งเหมาะสมเกี1ยวกบัจุดมุ่งหมายทางธุรกิจที1เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

หลกัปฏิบติัฉบบันี� ประกอบดวัยขอ้มูลเกี1ยวกบักฎเกณฑ์ ขั�นตอนการทาํงาน ความคาดหวงั
และมาตรฐานการทาํงานในการทาํธุรกิจกบับริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน)  
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หลักปฏิบัติสําหรับคู่ค้า 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) ต่อไปในเอกสารนี� เรียกว่า “ADB” มีความมุ่งมั1นและพยายามอย่างต่อเนื1องที1จะ
พฒันาสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมมาตรฐานขั�นสูงดา้นความซื1อสตัยแ์ละจรรยาบรรณทางธุรกิจในการติดต่อกบัคู่คา้ เพื1อสร้าง
ความมั1นใจว่าความสมัพนัธ์กบัคู่คา้เป็นไปตามความคาดหวงัดงักล่าว ADB ไดจ้ดัทาํหลกัปฏิบติัสาํหรับคู่ค่า ต่อไปนี� เรียกว่า “หลกั
ปฏิบติั” ซึ1งไดก้าํหนดเกณฑข์ั�นตน้กบัคู่คา้เพื1อใชเ้ป็นหลกัสาํหรับยดึปฏิบติัในการทาํการคา้ร่วมกบั ADB 

การปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษทัฯ มีนโยบายใหพ้นกังานปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมซื1อสัตย ์สื1อสารอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมากบัคู่คา้ ไม่เอารัด
เอาเปรียบโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บนพื�นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที1เป็นธรรมทั�งสองฝ่าย หลีกเลี1ยง
สถานการณ์ที1ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การเจรจาแกปั้ญหาตั�งอยูบ่นพื�นฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

การใชห้ลกัปฏิบติันี� เป็นการลดความเสี1ยงทางธุรกิจตลอดจน สร้างสมัพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้ คู่คา้ไดท้ราบเจตนารมยที์1ชดัเจน
ของ ADB  และ ADB คาดหวงัให้ คู่คา้ทุกรายมีนโยบายและแนวปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั ส่งเสริมสนบัสนุนซึ1 งกนัและกนั
พฒันาไปสู่การเป็นพนัธมิตรธุรกิจที1ย ั1งยืน  

วิธีการใช้หลักปฏิบัติคู่ค้า  

1. คูค้ ้าจะได้รับเอกสาร “หลกัปฏิบติัของคู่ค้า” ณ วนัที1เปิดหน้าบญัชีก่อนเริ1 มมการซื�อขาย คู่ค้า ต้องยอมรับและ
สามารถปฏิบติัไดใ้นหมวด 1 และ หมวด 2  ในกรณีที1คู่คา้ไม่สามารถปฏิบติัไดใ้นขอ้ใดขอ้หนึ1งของหมวดนี�   จะมีการร้องขอให้คู่
คา้แกไ้ขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาที1กาํหนดตามแผนปฏิบติัการแกไ้ขโดย ADB จะให้ความช่วยเหลือตลอดจนร่วมพฒันาไป
ดว้ยกนักบัคู่คา้อยา่งต่อเนื1อง เพื1อให้คู่คา้สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของหลกัปฏิบติันี� ได ้ 

2. หลกัปฏิบติัในหมวด หมวด 3 เป็นเจตนารมย ์ของ ADB อย่างชดัเจน ต่อการกาํกบัดูแลกิจการที1ดี  ต่อตา้นการทุจริต
และคาดหวงัใหคู่้คา้ดาํเนินธุรกิจและคา้ขายต่อ ADB อยา่งตรงไปตรงมา  

 ขณะเดียวกนัคู่คา้สามารถตดัสินใจยกเลิกขอ้ตกลงต่างๆ หากพิจารณาว่าไม่สามารถปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติันี�
ได ้ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี�  

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

นอกเหนือไปจากปฏิบติัตามหลกัปฏิบติันี� แลว้ คูค้า้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายไทย 
ซึ1งหมายรวมถึงกฎหมายที1เกี1ยวกบัดา้นการกาํกบัดูแล การแข่งขนั ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์และความรับผิดขอบต่อผลกระทบ
ที1เกิดขึ�นจากผลิตภณัฑ ์โรคที1เกิดจากอาชีวอนามยัของแรงงาน สภาพแวดลอ้มและสิ1งแวดลอ้มในการทาํงาน การปกป้องทรัพยสิ์น
ทางปัญญา การปกป้องความเป็นส่วนตวัและความเท่าเทียมในการปฏิบติังาน ในกรณีที1ไม่มีกฎหมายที1เกี1ยวขอ้ง คูค้า้จะตอ้งปฏิบติั
ตามสนธิสญัญา ขอ้ตกลงมาตรฐานและเกณฑร์ะหว่างประเทศที1เกี1ยวขอ้ง 

 

หมวด ที6 1 มาตรการด้านผลิตภณัฑ์และการส่งมอบ 

1. การตอบรับข้อตกลง  

หลงัจากมีการสื1อสารกบั คู่คา้ / ผูข้าย เพื1อทาํการตกลงซื�อขาย  ADB จะออกใบสั1งซื�อวตัถุดิบ/บรรุจุภณัฑ ์/ผลิตภณัฑ/์
สินคา้และบริการต่อผูข้ายโดยระบุในใบสั1งซื�อ จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลตามเงื1อนไขการสั1งซื�อ  ใบสั1งซื�อดงักล่าวจะแทน
ขอ้ตกลงในการสั1งซื�อ/การเสนอราคา/การส่งมอบและขอ้เสนออื1นๆ ที1ระบุในใบสั1งซื�อเท่านั�น  หลงัจากไดรั้บใบสั1งซื�อ ถือเป็นการ
ยอมรับการสั1งซื�อตามขอ้ตกลง 
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2. การส่งมอบ  

การส่งมอบสินคา้ตอ้งส่งมอบในปริมาณและเวลาที1ระบุไวใ้นใบสั1งซื�อหรือตามขอ้กาํหนดของ ADB กาํหนดการส่ง
มอบถือเป็นส่วนหนึ1งของใบสั1งซื�อและอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนด หากคูค้า้ /ผูข้ายส่งมอบไม่ไดต้ามวนัและปริมาณที1ไม่ตรงตามที1ระบุไว้
ในใบสั1งซื�อ ผูข้ายตอ้งแจง้ ADB ล่วงหนา้ภายใน 3-5 วนั ก่อนวนัส่งมอบ   

2.1. ในกรณีที1จดัส่งเกินกวา่ปริมาณที1ระบุไวใ้นใบสั1งซื�อ ADB อาจปฏิเสธไม่รับวตัถุดิบ/บรรุจุภณัฑ/์ผลิตภณัฑ/์สินคา้ฯ ใดๆ 
ที1ส่งมอบโดยไม่ถือเป็นความผดิของ ADB   

2.2. ในกรณีที1จดัส่งไม่ครบตามที1ระบุไวใ้นใบสั1งซื�อ ผูข้ายตอ้งแจง้  ADB ภายใน 3-5 วนั เพื1อทาํการขออนุมติัการตดัจบ
ใบสั1งซื�อ   

3. การเปลี6ยนแปลง 

ในกระบวนการภายในของผูข้ายเมื1อมีการเปลี1ยนแปลง/ปรับปรุง/มาตรฐานหรือชนิดของวตัถุดิบ/บรรจุภณัฑ์ /
ผลิตภณัฑ์/เครื1องจกัรฯ ที1อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ผูข้ายตอ้งส่งเอกสารชี�แจง ADB พร้อมทั�งส่งตวัอย่างมาให้เพื1อทาํการ
ตรวจสอบ ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 15 วนั และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก ADB อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้เท่านั�น จึงทาํการส่งมอบ
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการไดโ้ดยไม่ถือว่าผดิขอ้ตกลง 
4. ทรัพย์สินของ ADB  

รูปแบบ/แม่พิมพ/์เครื1องมือ/บรรจุภณัฑ/์อุปกรณ์และเอกสารขอ้มูลที1เป็นกรรมสิทธิL เฉพาะเรียกรวมกนัว่า"ทรัพยสิ์น"  
ผูซื้�อมีกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นของผูซื้�อที1จดัหาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มหรือชาํระเงิน โดยผูซื้�อใหแ้ก่ผูข้ายในการปฏิบติัภายใต้
ใบสั1งซื�อและขอ้ตกลง คู่คา้ตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวเพื1อประกอบงานอื1นใดนอกเหนือจากงานของผูซื้�อในระหว่างที1ทรัพยสิ์นอ
ยใูนครอบครองของคู่คา้ในขณะที1ทรัพยสิ์นอยใูนครอบครองของคู่คา้  คู่คา้จะถือครองทรัพยสิ์นในฐานะผูร้ับฝากทรัพยแ์ละตอ้ง
ดูแลและจดัการแผนเพื1อบาํรุงซ่อมแซม และเก็บรักษาทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน คู่คา้จะจดัหาและรายงานสภาพ
ทรัพยสิ์นแก่ ADBเมื1อมีคาํร้องขอ หากADBร้องขอในการคืนทรัพยสิ์น ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นพร้อมคืนทรัพยสิ์นให้กบัADBในสภาพ
ที1ได้รับมา เวน้แต่จะได้มีความสึกหรอตามสมควร และมีการใช้ในการ ปฏิบติังานตามปกติของADBหรือในกรณีมีการชาํรุด
เสียหาย ตอ้งรายงานมายงัADBทนัที  และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทางADB ก่อนดาํเนินการซ่อมแซมแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ คู่คา้
ของ ADB จะตอ้งใชข้อ้มูลการคา้ ลิขสิทธิL และเครื1องหมายการคา้ของ ADB ตามวิธีการที1ไดร้ับอนุญาตภายใตส้ัญญาที1ไดท้าํขึ�นกบั 
ADB เท่านั�น และไม่อาจยกัยอก หรือฝ่าฝืนขอ้มูลการคา้ งานที1มีลิขสิทธิL  หรือเครื1องหมายการคา้ของบุคคลอื1น นอกจากนี�  คู่คา้ของ 
ADB จะตอ้งไม่ใชค้วามลบัทางการคา้ ขอ้มูลที1มีกรรมสิทธ์ หรือขอ้มูลที1เป็นความลบัของผูอื้1นในทางที1ผิด เพื1อประโยชน์ของตน 
หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
5. การควบคุมคุณภาพ   

5.1. คู่ค้า ผูข้าย ผูส่้งมอบ จะรักษามาตฐานการตรวจสอบและทดสอบเกี1ยวกับการควบคุมคุณภาพ หริอการรับรอง
แหล่งกาํเนิด ตามที1ให้คาํมั1นสัญญา หรือเสนอขายผลิตภณัฑ์หรือบริการต่อ ADB เมื1อผูซื้�อร้องขอจะจดัหา เอกสาร
รับรองผลิตภณัฑ ์ผลการตรวจสอบและทดสอบเกี1ยวกบัการควบคุมคุณภาพที1แสดงหลกัฐานยนืยนัคุณสมบติัของผลิตภ
ภณัฑ์  

5.2. คู่คา้ ผูข้าย ผูส่้งมอบ ตอ้งแจง้ใหผู้ซื้�อทราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการเปลี1ยนแปลงกระบวนการที1ใช้ในการผลิต
หรือข้อกาํหนดของผูซื้� อที1ระบุและสั1งงซื�อตามใบสั1งซื�อก่อนได้รับการอนุมติัจาก ADB ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีการ
เปลี1ยนแปลงใดๆ ที1ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและสร้างความเสียหาย  ADB สามารถเรียกร้องค่าเสียหายไดต้าม
จริงจากมูลค่าที1เกิดขึ�น 
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หมวดที6  2  หลักปฏิบัติ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และสิ6งแวดล้อมในการทํางาน  

1. ADB  เคารพในเกียรติของพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัจะดาํเนินการเพื1อรับประกนัว่าพนกังานของบริษทัฯ จะมี
สิทธิเท่าเทียมในการจา้งงาน ไดรั้บความปลอดภยัส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที1จะมีสถานที1ทาํงานที1ปลอดภยั สะอาด
และถูกสุขลกัษณะ และไดรั้บการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

2. ADB มีนโยบายการทาํงานดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานที1เหมาะสมถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ลูกจ้างได้รับความปลอดภยั ชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงานที1ดี ตลอดจนได้รับการอบรมเรื1 องความ
ปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงานโดยเฉพาะพนกังานที1ตอ้งทาํงานเกี1ยวกบัเครื1องจกัร ทาํงานในที1อนัตราย จะตอ้งมี
อุปกรณ์ในการป้องกนัอนัตรายจากการทาํงาน  

3. พนักงานทุกคนมุ่งมั1นปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นสิ1งแวดลอ้ม การใช ้พลงังาน และทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซื�อ หรือ ใช้
วตัถุดิบ และวสัดุที1มีการหมุนเวยีนใชซ้ํ� าและเกิดปัญหาต่อสิ1งแวดลอ้มใหน้อ้ยที1สุด  

ในขณะที1ตวัแทนของคู่คา้ปฏิบติังานอยู่ในสถานประกอบการของ ADB พึงยึดหลกัมาตรฐานความปลอดภยั ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของ ADB และไม่ทาํความเสียหายต่อสิ1งแวดลอ้มในขณะปฏิบตังานหรือจดัการให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบงาน 

 

หมวดที6  3  มาตรการด้านการกํากับดูแลกิจการ 

1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั6น 

ADB ยึดมั1นในการประกอบธุรกิจ โดยหา้มไม่ใหพ้นกังานเกี1ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั1น ทั�งทางตรงและทางออ้ม 
โดยปราศจากการติดสินบน กิจกรรมที1ผิดกฎหมาย กิจกรรมที1ผิดจรรยาบรรณ คู่ค้าของ ADB จะตอ้งไม่เสนอหรือสัญญาหรือ
อนุญาตการใหสิ้นบน ของขวัญ ค่าธรรมเนียม รางวลัหรือผลประโยชน์ใดๆ ที1ไม่เกี1ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ ไม่ใช่ประเพณีนิยม
ในการดาํเนินธุรกิจทั�งต่อส่วนงานราชการ ลูกคา้ คู่คา้ พนกังานของ ADB เพื1อที1จะไดม้าซึ1งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจหรือเพื1อสร้าง
อิทธิพลที1ไม่เหมาะสมต่อการกระทาํหรือการตดัสินใจใดๆ 
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน  

คู่คา้ของ ADB ตอ้งหลีกเลี1ยงสถานการณ์หรือความสัมพนัธ์ใดๆ ที1อาจเกี1ยวขอ้งกบัการขดัแยง้ที1ไม่เหมาะสมหรือการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ ADB โดยคู่คา้จะตอ้งไม่เสนอ หรือให้ของขวัญ การบริการ หรือความบนัเทิงทีมีมูลค่าเกินความ
เหมาะสมต่อพนกังานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนกังานของ ADB นอกจากนี� พนกังานของ ADB ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทบั
ซอ้นกบัหน่วยงานใดๆ ที1เป็นคู่คา้ของ ADB และคู่คา้ตอ้งหลีกเลี1ยงความสมัพนัธ์ดงักล่าว 
3. การใช้ข้อมูลภายใน (Insider  Trading)  

คู่คา้ของ ADB จะตอ้งไม่นาํขอ้มูลที1ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะที1ตนไดรั้บในระหว่างที1ทาํธุรกิรรมกับ ADB ไปใชเ้พื1อ
ผลประโยชน์ส่วนตวัของตวัคู่คา้เอง หรือพนกังานของคู่คา้ หรือบุคคลอื1นใด ที1ไม่ใช่ประโยชนใ์นเชิงธุรกิจของทั�งสองฝ่าย 

การรับทราบข้อตกลง 

ขา้พเจา้ไดอ้่าน หลกัปฏิบติัต่อคู่คา้ของ บริษทั แอ็พพลาย ดีบี ฉบบันี�แลว้ รับทราบ หลกัการดาํเนินงานเจตนารมย ์และ
ความคาดหวงั ยอมรับและสามารถปฏิบติัตามหลกัปฏิบติันี� ได ้ถา้หากมีการเปลี1ยนแปลงต่างอย่างมีนยัสําคญั ขา้พเจา้จะแจง้ให้
ทราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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