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แนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของคูคา  

Supplier Sustainable Code of Conduct  

 

หลักการ / INTRODUCTION  

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตระหนักดีวาคูคาและพันธมิตรทางธุรกิจของ

บริษัทฯ (“คูคาฯ”) มีความสําคัญตอความสําเร็จในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ คํานึงถึงความ

ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบยอนกลับได บนหลักการการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม และสราง

ผลกระทบเชิงบวกตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืนของคูคา เพ่ือใหมั่นใจวาการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคูคาฯ เปนไปตามขอกําหนด ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ และปฏิบัติตามกฎหมาย  

บริษัทฯ ยังมีความตั้งมั่นวาแนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนฉบับนี้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพใหแกคูคาฯ รวมไปถึง

ยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ นําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนรวมกัน 

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED and its affiliates (“the Company”) see the Company’s 

business partners (“the Business Partner”) as an essential role to accomplish offering products 

and services with quality, safety and traceability based on social responsibility operation positive 

impact on environment. The Company’s Supplier Sustainable Code of Conduct is established to 

ensure the business of the Company and the Business Partners shall be conducted in accordance 

with legal and regulatory requirements. We also adhere that this Supplier Sustainable Code of 

Conduct will promote potential development of the Business Partners including enhancing the 

operation performance which further enhance joint sustainability. 

 

ขอบเขต / SCOPE  

แนวปฏิบัติฉบับนี้ใชกับบริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษทัฯ”) ใหกับคูคาและพันธมิตร

ทางธุรกิจของบริษัทฯ (“คูคาฯ”) เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาอยางย่ังยืน 

This Supplier Sustainable Code of Conduct shall apply to OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED 

and its affiliates (“the Company”) and are shared with the Company’s business partners (“the 

Business Partner”) as a guideline to promote sustainable development.  
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แนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของคูคา  

Supplier Sustainable Code of Conduct  

 

นิยาม / DEFINITION 

เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคูคาฯ มีความสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืนของคูคาฉบับนี้   

บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางใหกับคูคาฯ เพ่ือใชในการการบริหารจัดการ ไวดังนี้   

To ensure that the Business Partners' operations are in compliance with this Supplier Sustainable 

Code of Conduct, the Company hereby provide the guidelines for the Business Partners to manage 

as follows: 

 จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานทุกคนใหมีความเขาใจถึงแนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของคูคาฉบับนี้    

Provide trainings/workshops for all staff to deepen their knowledge of this Supplier 

Sustainable Code of Conduct.  

 สงมอบแนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืนของคูคาฉบับนี้ใหกับคูคาและพันธมิตรทางธุรกิจของตน 

Provide this Supplier Sustainable Code of Conduct to its business partners. 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคูคาและพันธมิตรทางธุรกิจของตนอยางเปนระบบ 

Routinely check upon its business partner compliance with this Supplier Sustainable Code 

of Conduct’s principles. 

 สงเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดําเนินธุรกิจของคูคาและพันธมิตรทางธุรกิจของตนบน

หลักการการพัฒนาอยางยั่งยืน    

Promote to develop its business partner potential and market competitiveness to 

sustainably operate its business. 

 

แนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืนของคูคา มีรายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน 4 ดานหลัก ดังนี้  

Supplier Sustainable Code of Conduct: 4 key areas of focus: 
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1. ดานผลิตภัณฑและบริการ (Products & Services) 

1.1 คุณภาพผลิตภัณฑและความปลอดภัย / Product Safety and Quality   

คูคาฯ จะตองจัดหาผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ผานการ

ควบคุมและบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามขอกําหนด และ

ขอตกลงกับบริษัทฯ 

The Business Partner is expected to procure products and services with safety, quality, 

and consider the environmental impact through systematical control and 

management in order to deliver the products and services in accordance with the 

Company’s requirement and agreement. 

1.2 การตรวจสอบยอนกลับ / Traceability   

คูคาฯ จะตองแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองแหลงที่มาของผลิตภัณฑและบริการ เอกสารที่

เก่ียวของกับมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยแกบริษัทฯ หากมีการรองขอ 

The Business Partner shall provide evidence or certification to prove the source of 

products and services including document in relation to quality and safety to the 

Company when requested. 

 

2. ดานการปฏิบัติดานแรงงาน และสิทธิมนุษยชน (Labor Practices and Human Rights) 

2.1 แรงงานเด็ก / Child Labor 

คูคาฯ จะตองปฏิบัติตามหลักสากล และกฎหมายดานการคุมครองแรงงาน โดยจะไมใช   แรงงาน

เด็ก 

The Business Partner must comply with international labor standard and the 

applicable labor protection law by not using child labor. 

2.2  แรงงานบังคับ / Forced Labor  

คูคาฯ จะตองไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการใชแรงงานบังคับในทกุรูปแบบ  

The Business Partners are prohibited from engaging in forced labor of any kind.  
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2.3  การไมเลือกปฏิบัติ / Discrimination 

คูคาฯ จะตองปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกัน และเคารพในความแตกตาง อันมีสาเหตุมาจาก 

เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ เผาพันธุ สีผิว ตนตระกูล ศาสนา  ความพิการหรือทุพพลภาพ และ

สถานภาพการสมรส  

The Business Partner shall treat all staff equally and respect difference in nationality, 

race, age, religion, gender, physical ability and marital status. 

2.4  การจายผลตอบแทนอยางเปนธรรม / Fair Compensation 

คูคาฯ จะตองจายคาจาง คาตอบแทน ซึ่งรวมถึงคาลวงเวลา และผลประโยชนตางๆ อยางเปนธรรม 

และสอดคลองกับกฎหมายที่เก่ียวของ  

The Business Partner must fairly pay wages and compensation including overtime and 

other benefit in accordance with the relevant governing laws. 

2.5  ชั่วโมงการทํางาน / Working Hours  

คูคาฯ จะตองกําหนดชั่วโมงการทํางานปกติ และชั่วโมงการทํางานลวงเวลาของพนักงาน ไมเกิน

ตามที่กฎหมายกําหนดไว  

The Business Partner shall set normal working hours and overtime for employees 

not to exceed those as prescribed by all relevant laws. 

2.6  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ / Occupational Health and Safety 

คูคาฯ จะจัดใหมีสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย มีการกําหนดการ

ควบคุมขั้นตอน การปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย มีแนวทางการปองกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคที่

อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงาน และมาตรการดูแลความปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิด

ขึ้นกับผูปฏิบัติงาน  

The Business Partner shall ensure safety and hygiene of working environment with 

rigorous control processes and work safety. There must be guidelines for preventing 

accidents and diseases which may arise from work operations and safety measures to 

mitigate risks that may occur to operators. 
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Supplier Sustainable Code of Conduct  

3. ดานประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Operational Efficiency) 

3.1  การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม / Environmental Management 

คูคาฯ จะปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ 

หรือกิจกรรมที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอมโดย  

• บริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

• บริหารจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ  

• มี ส วนร วม ในการบรร เท าการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ  และการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

The Business Partner must adhere to all applicable environmental laws & regulations 

and are expected to support ‘green’ business operations or activities by follows:   

• Efficiently manage the utilization of resource, energy and water, 

• Efficiently manage the disposal / waste. 

• Participate in mitigating global warming and promoting natural resource 

preservation. 

3.2  การปรับปรุ งประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรม / Efficiency Improvement & 

Innovation 

คูคาฯ จะตองสนับสนุนกิจกรรม หรือการดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานและเพ่ิม

ประสิทธิภาพหรือพัฒนานวัตกรรม 

The Business Partner is expected to support activities or operations to optimize 

operations, production efficiency and product innovation. 

 

4. ดานการดําเนินธุรกิจ (Business Performance) 

4.1  การปฏิบัติตามกฎหมาย / Compliance to Laws  

คูคาฯ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคบัที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

The Business Partner is expected to operate in compliance with all relevant laws & 

regulations. 
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4.2  การบริหารความเส่ียง / Risk Management 

คูคาฯ จะตองประเมินสถานการณและปจจัยเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

และกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงการดําเนินธุรกิจ  

The Business Partner is expected to continuously assess situations and risk factors in 

the economy, society, and environment and set up guidelines for risk management in 

business operation.  

4.3  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส / Disclosure of Information and Transparency 

คูคาฯ จะตองรายงานผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินอยาง โปรงใส มีความถูกตองเปนไป

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

The Business Partner shall report financial performance and status transparently 

and currently in accordance with generally accepted accounting standards. 

4.4  การประกอบกิจการอยางเปนธรรม / Fair Operations 

คูคาฯ จะตองดําเนินงานตามหลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และแขงขันทางธุรกิจอยาง    เปน

ธรรม 

The Business Partner is expected to operate business  with ethic and fair competition.  

4.5  การปองกันการทุจริต / Anti-Corruption  

คูคาฯ จะตองสนับสนุนและใหความรวมมือในการตอตานการทุจริต โดยกําหนดเปน นโยบาย สราง

กลไกการรายงานและติดตามผล สื่อสารเรื่องการตอตานการทุจริตแกพนักงานและผูมีสวนเก่ียวของ 

The Business Partner is expected to support and cooperate with the Company in 

anti-corruption by establishing policy, reporting and monitoring mechanism and 

communicating of matter in relation to anti-corruption to its employees and 

stakeholders. 
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4.6  การรักษาความลับ / Data Confidentiality 

คูคาฯ จะตองไมเปดเผยขอมูลของลูกคาและคูคาของตนหากไมไดรับอนุญาต หรือเปนไปตามที่

กฎหมายกําหนดเทานั้น 

The Business partner shall not disclose the data of its customers or business partners 

without permission or if mandated by relevant laws. 

4.7  นโยบายในการงดรับและใหของขวัญและการเลี้ยงรับรอง / No Gift Policy 

คูคาฯ จะตองสนับสนุนและใหความรวมมือกับนโยบายในการงดรับและใหของขวัญและการเลี้ยง

รับรองของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของตน หลีกเลี่ยงการรับ

หรือใหของขวัญ สันทนาการ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชนอื่นใด กับพันธมิตรและคูคาทางธุรกิจ

ของตน เวนแตตามประเพณีนิยมหรือเทศกาล โดยการใหและรับของขวัญ สันทนาการ การเลี้ยง

รับรอง หรือผลประโยชนอ่ืนใดนั้น จะตองไมสงผลตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูรับ 

The Business Partner shall support and cooperate with the Company’s No Gift Policy. 

The Business Partner shall promote their directors, executives, and employees to 

avoid accepting or giving gifts, entertainment or any other benefits to business partners 

except for those giving or accepting as part of traditions or in festival seasons, provided 

that such giving or receiving will not influence any business decision-making of the 

recipient. 

4.8  ความขัดแยงทางผลประโยชน / Conflict of Interests 

คูคาฯ จะไมนําผลประโยชนสวนตัวเขามาขัดแยงในธุรกิจกับบริษัทฯ โดยไมแสวงหาผลประโยชน

สวนตัว หรือเอ้ือประโยชนแกบุคคลใกลชิด จากตําแหนง หนาที่และโอกาสตางๆ จากการทําธุรกิจกับ

บริษัทฯ และจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบเปนลายลักษณอักษร หากทราบหรือพบวามีความสัมพันธ

หรือการดําเนินการใดๆ ที่เขาขายหรืออาจกอใหเกิดประโยชนทับซอนระหวางบริษัทฯ และคูคาฯ ทั้ง

ยังตองสงเสริมหรือจัดทํานโยบายใหพนักงานของตนหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน 

 

 

 



 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P a g e  8 | 9 

 

แนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของคูคา  

Supplier Sustainable Code of Conduct  

 

The Business Partner is prohibited from having personal interest with the Company 

and shall not seek personal interest or providing any kind of interest to person with 

positions or responsibilities while doing business with the Company. The Company 

shall be notified by the Business Partner in writing if any relationship or action which 

may cause conflicts of interest between the Company and the Business Partner being 

noticed or found. The Business Partner is expected to promote or establish policies 

for their employees to avoid conflict of interests. 

 

บริษัทฯ คาดหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะสื่อสารแนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของคูคาฉบับนี้แกพนักงานและคูคา

และพันธมิตรทางธุรกิจของทาน รวมถึงการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหแกคูคาฯ รวมไปถึงยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ นําไปสูการเติบโตอยาง

ยั่งยืนรวมกัน 

The Company strongly expects the Business Partner to communicate Supplier Sustainable Code 

of Conduct to its staff and supply chain partners as well as establishing policies which are 

consistent with the Company's policies and guidelines to promote potential development of our 

Business Partners including enhancing the operation performance which further enhance joint 

sustainability. 
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แนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของคูคา  

Supplier Sustainable Code of Conduct  

 

แบบฟอรมยืนยันการรับทราบ   

SUPPLIER ACKNOWLEDGEMENT FORM 

 

ขาพเจา………………………………………………………………………………ยืนยันวาไดรับทราบ “แนวทางการปฏิบัติ

อยางยั่งยืนของคูคา” ของ บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และจะศึกษาทําความเขาใจ

ถึง แนวทางที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ เพ่ือไปปฏิบัติหรือประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจตอไป 

We, ………………………………………………………………………………, hereby confirm acknowledgement of 

OSOTSPA’s “Supplier Sustainable Code of Conduct” and hence agree to study and 

understand Guidelines outlined in this document to practice or apply in business operations. 

 

ลงนาม / sign : ....................................................................... 

 

ชื่อ / name : ....................................................................... 

ผูมีอํานาจกระทําการ / Authorized Person(s) 

 

คูคาฯ / Supplier : ....................................................................... 

 

ตราประทับ (ถามี) / Seal (if any) 

 

วันท่ี (Date) :  ....................................................................... 

 

หมายเหตุ / Remarks :  

แบบฟอรมนี้ตองลงนามโดยตัวแทนผูมีอํานาจของคูคาฯ และกรุณาสงกลับมายัง หนวยงานจัดซื้อ 

This form must be signed by an Authorized Person(s) of the Supplier and returned to the Procurement 

 Department.    


