จรรยาบรรณคู่ค้า
(Supplier Code of Conduct)
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) มุ่งมันในการดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส สุจริ ต เป็ นไปตาม
กฎหมาย หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและแนวทางการพัฒนาอย่างยังยืน มุง่ เน้ นการสร้ างจิตสํานึกทีดี
เกียวกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม จึงได้ กําหนดจรรยาบรรณคูค่ ้ าเพือใช้ เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้ อกําหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ
ตลอดจนมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ให้ ความสําคัญและสนับสนุนให้ คคู่ ้ าของบริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้ วย
ความโปร่ งใส ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม รวมถึงติดตามการ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณนีอย่างเคร่งครัด
นิยาม คูค่ ้ า หมายถึง ผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรื อให้ บริ การ ทังทีเป็ นนิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดาแก่
บริ ษัทฯ

ขอบเขตและแนวปฏิบัติ
 ความซือสัตย์
คู่ค้าจะต้ องไม่ปฏิบตั ิหรื อยอมให้ มกี ารปฏิบตั ิในรูปแบบใดๆ ทีเป็ นการคอร์ รัปชัน จะต้ องไม่เสนอให้
ของขวัญ เงินสินบน ค่าธรรมเนียม บริ การ ส่วนลด สิทธิพิเศษอืนๆ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ให้ กบั พนักงาน
ของบริษัทฯ รวมทังครอบครัวของพนักงานบริ ษัทฯ เพือให้ ได้ มาซึงการได้ รับสิทธิพิเศษจากบริ ษัทฯ การ
เลียงอาหาร การรับรอง หรื อการให้ ของขวัญเล็กๆ น้ อยๆ ทีมีมลู ค่าปกติทวไปอนุ
ั
ญาตให้ กระทําได้ เฉพาะใน
โอกาสทีเหมาะสมตามเทศกาล ซึงไม่ได้ ทําให้ เข้ าใจหรื อถูกมองว่าเป็ นภาระผูกพัน
 ผลประโยชน์ ทับซ้ อน
คู่ค้าจะต้ องไม่มีส่วนเกียวข้ องในความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ การเงิน หรื อความสัมพันธ์อืนใดกับ
พนักงานของบริษัทฯ อันจะทําให้ ถกู มองว่ามีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับบริษัทฯ รวมถึงห้ ามไม่ให้ พนักงาน
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งผู้บริ หาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือทีปรึกษาของบริ ษัทคูค่ ้ า เว้ นแต่
ได้ รับการยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ทังนีคูค่ ้ าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลให้
บริ ษัททราบฯ และแก้ ไขผลประโยชน์ทบั ซ้ อนทังหมดทีเกิดขึนหรืออาจเกิดขึนในอนาคต

 การรั กษาความลับ
คู่ค้าต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับเชิงพาณิชย์ เชิงการค้ าทีเกียวข้ องกับธุรกิจ ข้ อมูลด้ านการเงิน
หรือความลับอืนทีเป็ นสาระสําคัญของบริ ษัทฯ รวมถึงลูกค้ าของบริ ษัทฯ ให้ บุคคลอืนได้ ทราบหรื อนําไปใช้
เพือประโยชน์สว่ นตัวของบุคคลใดบุคคลหนึงโดยไม่ได้ รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เว้ นแต่ได้ รับคํายินยอมของ
บริ ษัทฯ หากคูค่ ้ าฝ่ าฝื นทําให้ เกิดความเสียหายจากการกระทําดังกล่าว ถือเป็ นความรับผิดชอบของคู่ค้า
ทังหมด
 การปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัย
คู่ค้าต้ องจัดสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอือต่อการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิผล และปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องตามกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
รวมถึงการกําหนดให้ มกี ารควบคุมขันตอนการปฏิบตั ิงานทีปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ
ผลกระทบต่อสุขภาพทีอาจเกิดขึนจากการปฏิบตั ิงาน

บริ ษัทฯ คาดหวังให้ คคู่ ้ าทุกราย ยึดมันและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรรณธุรกิจ โดยมุ่งมันดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ รวมถึงการแข่งขันที เป็ นธรรม การ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน เพือการเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนร่วมกัน
คู่ค้าได้ อ่าน และเข้ าใจข้ อความในจรรยาบรรณฉบับนีโดยตลอดแล้ ว และจะปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด เพือเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชือ และประทับตราไว้ เป็ นสําคัญ
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