
 

จรรยาบรรณธุรกจิการด าเนินธุรกจิของคู่ค้า AWC 

 

บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ำกดั (มหำชน) (AWC) ตระหนกัว่ำเรำจะตอ้งด ำเนินงำนอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม กำรก ำกบัดูแล และกำรปฏิบติัตำมหลกัจริยธรรม รวมทั้งมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงห่วงโซ่อุปทำนของเรำอย่ำง
ต่อเน่ือง ดว้ย “มุมมองดำ้นวงจรชีวิต” AWC ด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัควำมยัง่ยืนอยำ่งเป็นระบบที่ฝังอยูใ่นกระบวนกำรต่ำง 
ๆ ทั้งหมดตั้งแต่กำรลงทุน กำรพฒันำโครงกำร กำรก่อสร้ำง กำรบริหำรจดักำร ไปจนถึงกำรถ่ำยโอนคุณค่ำสู่ชุมชนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด เรำตระหนกัถึงโอกำสท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนเชิงบวกและมีส่วนร่วมในพนัธสัญญำร่วมกนัระหว่ำง 
AWC กบัคู่คำ้ทำงธุรกิจ ผูรั้บจำ้ง รวมทั้งคนงำน ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของคู่คำ้ทำงธุรกิจและผูรั้บจำ้ง 
 

“AWC เช่ือมั่นว่าการท างานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะช่วยเพ่ิมคุณค่าหลักของ ‘การใส่ใจดูแล’ โดยการ
ตอบแทนความยั่งยืนคืนสู่ชุมชน การลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมต้องใช้การท างานร่วมกันกับและ
ระหว่างผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คณุค่าของเรา นอกจากนี ้เรายังมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบติัทางธุรกิจท่ี
เป็นธรรมกับผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานทุกคนในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทุกขัน้ตอน - ได้มาซ่ึง
ธุรกิจและจัดการความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าของเรา” 

 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะท ำให้ห่วงโซ่อุปทำนของบริษทัเกิดควำมยัง่ยืน จึงให้ควำมส ำคญัอยำ่งสูงกบัคู่คำ้ทำงธุรกิจท่ีให้ควำมส ำคญั
กบัหลกักำรดงัต่อไปน้ี: 

- กำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมทำงธุรกิจ  
- แนวทำงปฏิบติัดำ้นแรงงำนและสิทธิมนุษยชน 

- อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 

- กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  
 

จรรยำบรรณธุรกิจฉบบัน้ีสรุปส่ิงท่ี AWC คำดหวงัใหทุ้กองคก์รในห่วงโซ่อุปทำนของบริษทัปฏิบติัตำมหลกักำรเหล่ำน้ี 

 

1. การก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

▪ คู่คำ้จะตอ้งด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์มีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตลอดจนส่งเสริมกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม
โดยไม่เรียกร้องส่ิงใด ๆ ท่ีผดิกฎหมำย 

▪ คู่คำ้จะตอ้งปฏิบติัตำมมำตรฐำนระดบัชำติและกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมดเก่ียวกบักำรคำ้ กำรฉ้อโกง กำรฟอกเงินและ
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 



 

▪ คู่คำ้จะตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรติดสินบนท่ีเป็นตวัเงินหรือท่ีไม่เป็นตวัเงินเพื่อผลประโยชน์ขององคก์ร บคุคล
หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ และมีมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตท่ีเหมำะสม 

▪ คู่คำ้จะตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตของ AWC เก่ียวกบักำรแลกเปล่ียนของขวญั ทั้งน้ี กำรมอบหรือรับ
ของขวญัใด ๆ รวมถึงกำรจดัส่ิงบนัเทิง กำรเล้ียงตอ้นรับ สำมำรถท ำไดก็้ต่อเม่ือด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใสในฐำนะส่วน
หน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติในนำมของบริษทั (ไม่ใช่ในนำมบุคคล) และมีค่ำใชจ้่ำยท่ีสมเหตสุมผล รวมทั้ง
ไดรั้บอนุญำตอยำ่งสมควรตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และประเพณีทอ้งถ่ิน หรือแนวปฏิบติัทำงกำรคำ้ในโอกำสปกติและ
เหมำะสม 

▪ คู่คำ้จะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดกำรท ำธุรกรรมของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัดเพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทบั
ซอ้นหรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจถูกตีควำมว่ำเป็นผลประโยชนท์บัซอ้น คู่คำ้จะตอ้งรำยงำนให้ AWC ทรำบในกรณีท่ีพบ
ควำมสัมพนัธ์ส่วนตวัระหว่ำงพนกังำนคนใดคนหน่ึงของตนกบับคุลำกรหรือพนกังำนท่ีไดรั้บอนุญำตของ AWC ซ่ึง
อำจน ำไปสู่ผลประโยชน์ทบัซอ้นใด ๆ ได ้

▪ คู่คำ้จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีต่อตำ้นกำรแขง่ขนั 
▪ คู่คำ้จะตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลส ำคญัทำงธุรกิจ ขอ้มูลลบั หรือทรัพยสิ์นทำงปัญญำของ AWC หรือ ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ของ AWC และละเวน้จำกกำรใชข้อ้มูลดงักล่ำวโดยไม่ไดรั้บควำมยินยอมและ/หรือ เพื่อผลประโยชน์ท่ีไม่เหมำะสม
ส ำหรับตนเองหรือส ำหรับผูอ้ืน่ 

▪ คู่คำ้พึงปฏิบติัตำมกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดไว ้
 

2. แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธมินุษยชน 

 

▪ คู่คำ้จะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยของประเทศ ตลอดจนขอ้บงัคบัและมำตรฐำนอื่น ๆ ท่ีใชบ้งัคบั 

▪ คู่คำ้จะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเคำรพ ศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยอ์ยำ่งเท่ำเทียมกนั และไม่เลือกปฏิบติั ไม่
ว่ำจะมีเช้ือชำติ เพศ อำย ุสีผิว สถำนท่ีก ำเนิด ศำสนำ รสนิยมทำงเพศ สภำวะทำงกำรแพทย ์กำรตั้งครรภ ์ควำมทุพพล
ภำพ มุมมองทำงกำรเมือง สถำนะทำงกำรเงิน และสถำนภำพกำรสมรสใดก็ตำม 

▪ คู่คำ้พึงตอ้งห้ำมมิให้มีกำรล่วงละเมิดทำงกำย ทำงวำจำหรือกำรล่วงละเมิดอื่น ๆ และกำรคุกคำมหรือกำรข่มขู่ใน
รูปแบบต่ำง ๆ 

▪ คู่คำ้จะตอ้งห้ำมมิให้มีกำรใชแ้รงงำนเด็กโดยเด็ดขำด ห้ำมจำ้งงำนบคุคลท่ีมีอำยตุ  ่ำกว่ำอำยขุั้นต ่ำตำมกฎหมำยกำรจำ้ง
งำน ห้ำมจำ้งเด็ก (บคุคลท่ีมีอำยตุ  ่ำกว่ำ 18 ปี) ท ำงำนท่ีเส่ียงอนัตรำย หรือท ำงำนในเวลำกลำงคืน หรือท ำงำนท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัพฒันำกำรส่วนบคุคลของเด็ก 

▪ คู่คำ้จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ำพนกังำนชำวต่ำงชำติของตนปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมถึงวีซ่ำและ
ใบอนุญำตท ำงำน 



 

▪ คู่คำ้จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรบงัคบัใชแ้รงงำนหรือภำระจ ำยอมท่ีมีกำรผกูมดั กำรท ำงำนทั้งหมดตอ้งกระท ำดว้ย
ควำมสมคัรใจ 

▪ คู่คำ้จะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนแห่งชำติเก่ียวกบัชัว่โมงในกำรท ำงำน ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนส ำหรับกำร
ท ำงำนล่วงเวลำ 

▪ คู่คำ้ตอ้งไมใ่ชก้ำรหกัเงินจำกค่ำจำ้งเป็นมำตรกำรทำงวนิยั โดยตอ้งจ่ำยค่ำจำ้งให้พนกังำนตำมเวลำท่ีก ำหนด และคูค่ำ้
ตอ้งแจง้ให้พนกังำนของตนทรำบถึงฐำนค่ำจำ้งท่ีพวกเขำไดรั้บอยำ่งชดัเจน 

▪ คู่คำ้จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ำพนกังำนของตนมีควำมเขำ้ใจถึงเง่ือนไขกำรจำ้งงำนและให้ค่ำตอบแทนแก่พนกังำน
อยำ่งยติุธรรมและสมเหตุสมผล รวมทั้งสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บตำมกฎหมำยหรือตำมท่ีตกลงไว ้

▪ คู่คำ้พึงปฏิบติัในกำรให้พนกังำนมีสิทธิลำพกัร้อนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้

 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

▪ คู่คำ้จะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยั 

▪ คู่คำ้จะตอ้งจดัให้มีสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดีและปลอดภยัส ำหรับพนกังำน ผูรั้บจำ้ง พนัธมิตร หรือบคุคลอืน่ท่ี
อำจไดรั้บผลกระทบจำกกิจกรรมของคูค่ำ้ตำมกฎหมำยของประเทศ อีกทั้ง จะตอ้งจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัท่ีจ ำเป็นและ
มำตรกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกอุบติัเหตุและผลกระทบต่อสุขภำพท่ีอำจเกิดขึ้น รวมถึงจดั
ให้มีชุดปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ 

▪ คู่คำ้ตอ้งมีระบบที่เหมำะสมในกำรเตรียมควำมพร้อมและตอบสนองต่ออุบติัเหตุ ปัญหำสุขภำพ และสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินท่ีคำดกำรณ์ได ้โดยรวมถึงแผนงำน กำรฝึกอบรมและกำรฝึกซอ้ม 

▪ คู่คำ้พึงส่งเสริมให้มีสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โดยรวมถึงท่ีพกัของพนกังำนท่ีคู่
คำ้จดัหำให ้

 

 

4. การจัดการส่ิงแวดล้อม  

 

▪ คู่คำ้จะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยส่ิงแวดลอ้มภำยในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหนงัสืออนุญำต/ใบอนุญำตท่ีจ ำเป็น
เก่ียวกบักำรปฏิบติังำนและกำรก ำจดัของเสียจำกกำรก่อสร้ำง 

▪ คู่คำ้พึงมีแนวปฏิบติักำรบริหำรจดักำรท่ีเหมำะสมในกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของคู่
คำ้ 

▪ คู่คำ้พึงส่งเสริมให้เกิดกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ ลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์ใชน้ ้ำอยำ่งมีประสิทธิภำพและ
จดักำรของเสียตำมควำมเหมำะสม 



 

▪ คู่คำ้ตอ้งส่งเสริมกำรจดัหำวตัถุดิบจำกแหล่งทอ้งถ่ิน และใชน้วตักรรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชท้รัพยำกรและลดกำร
ปล่อยมลภำวะจำกขอบเขตของตน 

 

การบังคับใช้ประมวลหลกัการปฏิบัติ 
 

ประมวลหลกักำรปฏิบติัเพ่ิมเติมจำกเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและ/หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดท่ีคูค่ำ้ทำงธุรกิจท ำไวก้บั AWC ในกรณีท่ีมี
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงประมวลหลกักำรปฏิบติักบัเอกสำรและ/หรือขอ้ตกลงดงักล่ำว จะตอ้งใชเ้อกสำรและ/หรือขอ้ตกลง
ดงักล่ำวเป็นหลกั 
 

ช่องทางการร้องทุกข์ 

 

AWC ไดจ้ดัท ำช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนโดยเปิดบริกำรทัว่ไปส ำหรับคูค่ำ้ทำงธุรกิจและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดเพื่อ
กำรยื่นรำยงำน ส่งเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรประพฤติมิชอบหรือกำรละเมิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของ AWC รวมทั้งกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

คู่คำ้ทำงธุรกิจและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสำมำรถยื่นรำยงำน ส่งเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะผำ่นช่องทำงดงัต่อไปน้ี: 
 

1) ระบบกำรร้องเรียนและแจง้เบำะแส - https://www.assetworldcorp-th.com/whistle-blower/ 
2) ฝ่ำยควบคุมภำยใน 

บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ำกดั (มหำชน) 
ชั้น 54 อำคำรเอม็ไพร์ ทำวเวอร์  
เลขท่ี 1 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร  
กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 

 

AWC จะปฏิบติัและปกป้องขอ้มูลทั้งหมด เช่น ช่ือและรำยละเอียดส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มูลท่ีไดรั้บผำ่นช่องทำงกำรร้อง
ทุกขต์่ำง ๆ ไวเ้ป็นควำมลบั 

 

 

 

 

https://www.assetworldcorp-th.com/whistle-blower/

