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วัตถุประสงคของการจัดทําเอกสารหลักปฏิบัติสําหรับคูคา 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ตอไปในเอกสารนี้เรียกวา “บริษัทฯ” และ/หรือ “ADB” มีความมุงมั่นและพยายาม

อยางตอเนื่องที่จะพัฒนาสรางความแข็งแกรงและสงเสริมมาตรฐานขั้นสูงดานความซื่อสัตยและจรรยาบรรณทางธุรกิจในการติดตอกับ

คูคา เพ่ือสรางความมั่นใจวาความสัมพันธกับคูคาเปนไปตามหลักการดําเนินงานเจตนารมย และความคาดหวัง หลักปฏิบัติสําหรับคู

คาฉบับนี้ตอไปนี้เรียกวา “หลักปฏิบัติ”  

วัตถุประสงคของหลักปฏิบัติฉบับนี้ คือ การใหขอมูลเบ้ืองตนแกคูคา ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ 

ขั้นตอนการทํางาน ความคาดหวังและมาตรฐานการทํางานในการทําธุรกิจกับบริษัทฯ โดย ADB จะแจกหลักปฏิบัตินี้ใหแกคูคาใน

ระหวางขั้นตอนการลงทะเบียนคูคา หรือการทบทวนการซื้อขายในรอบป หรือเมื่อหลักปฎิบัติมีการปรับปรุงแกไข เพื่อสรางความ

มั่นใจวาคูคาจะมีความเขาใจอยางเหมาะสมเก่ียวกับจุดมุงหมายทางธุรกิจที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

การปฏิบัติตอคูคา 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายใหพนักงานปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม ซื่อสัตย สื่อสารอยางเปดเผยตรงไปตรงมากับคูคา ไมเอา

รัดเอาเปรียบโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยง

สถานการณที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การเจรจาและการแกปญหาตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ  

การใชหลักปฏิบัติน้ีเปนการลดความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดจน สรางสัมพันธอันดีกับคูคา คูคาไดทราบเจตนารมยที่ชัดเจนของ 

ADB  และ ADB คาดหวังให คูคาทุกรายมีนโยบายและแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน สงเสริมสนับสนนุซึ่งกันและกันพัฒนาไปสูการ

เปนพันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน  

 

วิธีการใชหลักปฏิบัติคูคา  

1. คูคาจะไดรับเอกสาร “หลักปฏิบัติของคูคา” ณ วันท่ีเปดหนาบัญชีกอนเร่ิมมการซื้อขาย คูคา ตองยอมรับและสามารถ

ปฏิบัติไดในหมวด 1 และ หมวด 2  ในกรณีที่คูคาไมสามารถปฏิบัติไดในขอใดขอหนึ่งของหมวดนี้  จะมีการรองขอใหคูคาแกไข

ขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนปฏิบัติการแกไขโดย ADB จะใหความชวยเหลือตลอดจนรวมพัฒนาไปดวยกันกับคูคา

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหคูคาสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของหลักปฏิบัตินี้ได  

2. หลักปฏิบัติในหมวด 3 เปนเจตนารมย ของ ADB อยางชัดเจน ตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ตอตานการทุจริตและ

คาดหวังใหคูคาดําเนินธุรกิจและคาขายตอ ADB อยางตรงไปตรงมา  

 

การปฏิบัตติามกฎหมาย 

นอกเหนือไปจากปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้แลว คูคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของกฎหมายไทย ซึ่ง

หมายรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับดานการกํากับดูแล การแขงขัน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ และความรับผิดชอบตอผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ โรคที่เกิดจากอาชีวอนามัยของแรงงาน สภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมในการทํางาน การปกปองทรัพยสินทาง

ปญญา การปกปองความเปนสวนตัวและความเทาเทียมในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของ คูคาจะตองปฏิบัติตาม

สนธิสัญญา ขอตกลงมาตรฐานและเกณฑระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
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หมวด ที่ 1 มาตรการดานผลิตภัณฑและการสงมอบ 

1. การตอบรับขอตกลง  

หลังจากมีการสื่อสารกับ คูคา เพื่อทําการตกลงซื้อขาย  ADB จะออกใบสั่งซื้อ (P/0) เพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ 

ผลิตภัณฑสินคาและบริการตอคูคา โดยรายการในใบสั่งซื้อ จะอยูภายใตการกํากับดูแลตามเงื่อนไขการสั่งซื้อ  ใบสั่งซื้อดังกลาวจะ

แทนขอตกลงในการสั่งซื้อ การเสนอราคา การสงมอบและขอเสนออื่นๆ ที่ระบุในใบสั่งซื้อเทานั้น  หลังจากไดรับใบสั่งซื้อ ถือเปนการ

ยอมรับการสั่งซื้อตามขอตกลง 

2. การสงมอบ  

การสงมอบสินคาตองสงมอบในปริมาณและเวลาที่ระบุไวในใบสั่งซื้อหรือตามขอกําหนดของ ADB กําหนดการสงมอบ

ถือเปนสวนหนึ่งของใบสั่งซื้อและอยูภายใตขอกําหนด ในกรณีดังตอไปนี้ 

2.1. คูคาจัดสงเกินกวารายละเอียดที่ระบุไวในใบสั่งซื้อ ADB อาจปฏิเสธไมรบัวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ สินคาฯ  ท่ีสงมอบ

โดยไมถือเปนความผิดของ ADB   

2.2. คูคาจัดสงไมครบตามรายละเอียดที่ระบุไวในใบสั่งซือ้  คูคาตองแจง  ADB ทราบ ภายใน 4 วันทําการ หากไมสงผลกระทบ

กับกระบวนการภายใน ADB  สามารถจัดทําเอกสารการปดใบสั่งซือ้ เพื่อดําเนินการในขั้นตอนการจายชําระได 

2.3. คูคาไมสามารถจัดสงไดตามวันท่ีกําหนดในใบสั่งซือ้ คูคาตองแจงให ADB ทราบ ภายใน 4 วัน กอนวันกําหนดสงมอบ 

3. การเปลี่ยนแปลง 

ในกระบวนการภายในของคูคา เมือ่มีการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรงุ มาตรฐานหรือชนิดของวัตถุดบิ บรรจุภณัฑ ผลติภัณฑ เคร่ือง

จักรฯ ที่อาจสงผลกระทบตอคณุภาพผลิตภณัฑที่สงมอบ คูคาตองสงเอกสารชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมายัง ADB พรอมทั้งสงตัวอยาง

เพื่อใหทําทดลอง ตรวจสอบคุณภาพ กอนการสั่งซื้อ  ลวงหนาอยางนอย 15 วัน และตองไดรับการอนมุัติจาก ADB อยางเปนลาย

ลักษณอักษรแลวเทานั้น จึงทําการสงมอบวัตถุดบิ บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ หรือบริการไดโดยไมถอืวาผดิขอตกลง 

4. ทรัพยสินของ ADB และการรักษาความลับทางธุรกิจ 

รูปแบบ แมพิมพ เครื่องมอื บรรจุภัณฑ อุปกรณและเอกสารขอมลูที่เปนกรรมสิทธ์ิเฉพาะเรยีกรวมกันวา"ทรัพยสิน"  ADB มี

กรรมสิทธิใ์นทรัพยสินของ ADB ที่จัดหา ไมวาโดยตรงหรือโดยออมหรือชําระเงิน โดยทาง ADB  ใหแกคูคา ในการปฏิบัตภิายใตใบสั่ง

ซื้อและขอตกลง คูคาตองไมใชทรัพยสินดังกลาวเพื่อประกอบงานอืน่ใดนอกเหนือจากงานของ ADB ในระหวางที่ทรัพยสินอยูใน

ครอบครองของคูคา คูคาจะถอืครองทรัพยสินในฐานะผูรับฝากทรพัยและตองดูแลและจัดการแผนเพ่ือบํารุงซอมแซม และเก็บรักษา

ทรพัยสินใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน คูคาจะจดัหาและรายงานสภาพทรัพยสินแก ADB เมื่อมีคาํรองขอ หาก ADB รองขอในการคืน

ทรพัยสิน ผูรับฝากทรัพยสินพรอมคนืทรัพยสินใหกับ ADB ในสภาพที่ไดรบัมา เวนแตจะไดมีความสึกหรอตามสมควร และมกีารใชใน

การ ปฏิบัติงานตามปกตขิอง ADB หรือในกรณีมีการชํารุดเสียหาย ตองรายงานมายัง ADB ทันท ี และตองไดรบัการอนุมตัจิาก ADB 

กอนดําเนินการซอมแซมแกไข ไมวากรณีใดๆ คูคาของ ADB จะตองใชขอมูลการคา ลขิสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคาของ ADB ตาม

วิธีการที่ไดรับอนุญาตภายใตสัญญาท่ีไดทําขึ้นกับ ADB เทานั้น และไมอาจยักยอก หรือฝาฝนขอมลูการคา งานที่มีลขิสิทธ์ิ หรือ

เคร่ืองหมายการคาของบุคคลอื่น นอกจากนี ้คูคาของ ADB จะตองไมใชความลับทางการคา ขอมลูที่มกีรรมสิทธ์ิ หรอืขอมูลท่ีเปน

ความลับของผูอื่นในทางท่ีผิด เพ่ือประโยชนของตน หรือเปดเผยขอมูลดังกลาวตอบุคคลภายนอกโดยไมไดรบัอนุญาต 

5. การควบคุมคุณภาพ   

5.1. คูคา จะรักษามาตฐานการตรวจสอบและทดสอบเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ หรือการรับรองแหลงกําเนิด ตามที่ใหคํามั่น

สัญญา หรือเสนอขายผลิตภัณฑหรือบริการตอ ADB เมื ่อ ADB รองขอจะจัดหา เอกสารรับรองผลิตภัณฑ ผลการ

ตรวจสอบและทดสอบเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพที่แสดงหลักฐานยืนยันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  
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5.2. คูคา ตองแจงใหทาง ADB ทราบอยางเปนลายลักษณอักษรกอนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ใชในการผลิตหรือ

ขอกําหนดของทาง ADB ที ่ระบุและสั่งซื ้อตามใบสั ่งซื ้อกอนไดรับการอนุมัติจาก ADB ไมวากรณีใดๆ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตและสรางความเสียหาย  ADB สามารถเรียกรองคาเสียหายไดตาม

จริงจากมูลคาที่เกิดขึ้น 

หมวดที่  2  หลักปฏิบัติดานความปลอดภัย สภาพแวดลอม และสิ่งแวดลอมในการทํางาน  

1. ADB มีนโยบายการทํางานดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการดําเนินงานที่เหมาะสมถูกตองตามกฎหมาย 

ลูกจางไดรบัความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี ตลอดจนไดรับการอบรมเรื่องความปลอดภัย

และสุขอนามัยในการทํางานโดยเฉพาะพนักงานที่ตองทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ทํางานในที่อันตราย จะตองมีอุปกรณใน

การปองกันอันตรายจากการทํางาน  

2.  พนักงานทุกคนมุงมั ่นปฏิบัติตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม การใช พลังงาน และทรัพยากรอยางรูคุณคา ซื้อ หรือใช                         

วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ สินคาและวัสดุท่ีมีการหมุนเวียนใชซํ้าและเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สดุ  

ในขณะที่ตัวแทนของคูคาปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการของ ADB พึงยึดหลักมาตรฐานความปลอดภัย ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของ ADB และไมทําความเสียหายตอส่ิงแวดลอมในขณะปฏิบัติงานหรอืจัดการใหเรียบรอยกอนการสงมอบงาน 

หมวดที่  3  มาตรการดานการกํากับดูแลกิจการ 

1. การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 

ADB ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจ โดยหามไมใหพนักงานเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม โดย

ปราศจากการติดสินบน กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ คูคาของ ADB จะตองไมเสนอหรือสัญญาหรืออนุญาตการ

ใหสินบน ของขวญั คาธรรมเนียม รางวัลหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ไมใชประเพณีนิยมในการดําเนิน

ธุรกิจทั้งตอสวนงานราชการ ลูกคา คูคา พนักงานของ ADB เพื่อที่จะไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจหรือเพื่อสรางอิทธิพลที่ไม

เหมาะสมตอการกระทําหรือการตัดสินใจใดๆ 

2. ผลประโยชนทับซอน  

คูคาของ ADB ตองหลีกเลี่ยงสถานการณหรือความสัมพันธใดๆ ท่ีอาจเก่ียวของกับการขัดแยงท่ีไมเหมาะสมหรอืการขัดแยง

ทางผลประโยชนของ ADB โดยคูคาจะตองไมเสนอ หรือใหของขัวญ การบริการ หรือความบันเทิงที่มีมูลคาเกินความเหมาะสมตอ

พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของ ADB นอกจากนี้พนักงานของ ADB ตองไมมีผลประโยชนทับซอนกับหนวยงาน

ใดๆ ท่ีเปนคูคาของ ADB และคูคาตองหลีกเลี่ยงความสัมพันธดังกลาว 

3. สิทธิมนุษยชน 

ADB กําหนดนโยบายการจางงานและดูแลบุคลากรของบริษัทฯ ตามกฎหมายและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เคารพใน

เกียรติของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯจะดําเนินการเพื่อรับประกันวาพนักงานของบริษัทฯ จะไมเลือกปฏิบัติ พนักงานมีสิทธิ

เทาเทียมในการจางงาน ไดรับความปลอดภัยสวนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทํางานที่ปลอดภัย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

และไดรับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน  

4. การใชขอมูลภายใน (Insider Trading)  

คู คาของ ADB จะตองไมนําขอมูลที ่ไมไดเปดเผยตอสาธารณะที่ตนไดรับในระหวางที่ทําธุรกิจกับ ADB ไปใชเพื ่อ

ผลประโยชนสวนตัวของตวัคูคาเอง หรือพนักงานของคูคา หรือบุคคลอื่นใด ที่ไมใชประโยชนในเชิงธุรกิจของทั้งสองฝาย 
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หมวดที่ 4 การรับทราบขอตกลง และการติดตามผล 

1. คูคาของ ADB รับทราบเงื่อนไขและยอมรับและสามารถปฏิบัติตาม หลักปฏิบัติสําหรับคูคาของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี 

จํากัด (มหาชน)ฉบับนี้ ที่ประกอบดวย หลักการดําเนินงานเจตนารมย และความคาดหวัง ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญ ขาพเจาจะแจงใหทราบอยางเปนลายลักษณอักษร  

2. ADB จะมีการติดตามการดําเนินงานของคูคาเพื่อสํารวจการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยการเขาตรวจประเมินระบบการ

ทํางาน การเขาเยี่ยมชมกิจการ การใหขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณ หรือ ตอบแบบสอบถามประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง   
 

“ADB หวังเปนอยางย่ิงใหซัพพลายเออรของเราพยายามอยางเตม็ท่ีในการนํามาตรฐานการทํางานเหลานี้ ไปปรับใชกับ

องคกรและขยายผลไปยังซัพพลายเออรและคูคาหรือผูรับเหมาของทาน” 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


