
คู่มือจรรยาบรรณธรุกิจส าหรบัคู่ค้า ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

บทน า 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยดึมัน่ในพนัธะสญัญาทีจ่ะด าเนินธุรกจิดว้ยคุณธรรม ความโปร่งใส ความซื่อตรง มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มุ่งมัน่ทีจ่ะท าใหพ้นัธะสญัญาดงักล่าวได้มกีารปฏบิตัิ อย่างแพร่หลายในกลุ่มคู่คา้ จงึไดจ้ดัท า คู่มือจรรยาบรรณธรุกิจส าหรบัคู่ค้าของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SET’s Supplier 
Code of Conduct) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสรมิให้คู่คา้ตระหนกัถงึการสรา้งมูลค่าและการเตบิโตทางธุรกจิ ควบคู่ไปกบัการค านึงถงึผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) สงัคม 
(Social) และบรรษทัภบิาล (Governance) 

แนวปฏิบติัจรรยาบรรณธรุกิจส าหรบัคู่ค้า 
1.จรรยาบรรณธรุกิจ 
คู่ค้าของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ต้องด าเนินธุรกจิด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ มจีรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคมภายใต้การก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อให้เกดิความเชื่อมัน่  และไวว้างใจในการท าธุรกจิร่วมกนั 
โดยส่งเสรมิใหม้แีนวปฏบิตัทิีด่ ีดงันี้ 

1.1 ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั เชน่ ช าระภาษตีามขอ้ก าหนดของหน่วยงานภาครฐั การไม่ละเมดิสทิธทิรพัยส์นิทางปัญญาของผู้อื่น 
เป็นตน้ 

1.2 ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั รวมทัง้มมีาตรการในการป้องกนัไม่ใหเ้กดิการกระท าทีทุ่จรติ คอรร์ปัชนั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการตดิสนิบนทุกรปูแบบ 
1.3 ไม่มสี่วนร่วมหรอืสมรูร้่วมคดิในการแขง่ขนัทางธุรกจิทีไ่ม่เป็นธรรม 
1.4 ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อตรง และค านึงถงึคุณภาพในการส่งมอบสนิคา้และบรกิาร 
1.5 ไม่น าขอ้มลูของลกูคา้และผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิไปเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัความยนิยอม 

“คู่คา้ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตอ้งด าเนินธุรกจิ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรม และรบัผดิชอบต่อสงัคม ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี” 

2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน 
คู่ค้าของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ควรให้ความส าคญัต่อสทิธแิรงงานขัน้พื้นฐานตามหลกัสทิธมินุษยชน ค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ ความเท่าเทยีมกนัความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบตัทิัง้ทางร่างกาย 
จติใจ เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อายุ และการศกึษา โดยส่งเสรมิใหม้แีนวปฏบิตัทิีด่ ีดงันี้ 

2.1   ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุ้มครองแรงงาน เชน่ ไม่ใชแ้รงงานทาสและการค้ามนุษย ์การจา้งงานต่างดา้วที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย ไม่จา้งแรงงานเดก็ที่อายุ  
ไม่ถงึเกณฑต์ามทีก่ฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

2.2 จ่ายค่าจา้งและสวสัดกิารอย่างถกูตอ้งและเป็นธรรม 
2.3 ไม่ให้ลูกจ้างท างานเป็นเวลานานเกนิกว่ากฎหมายก าหนด หากมคีวามจ าเป็นต้องให้ท างานล่วงเวลาควรเป็นไปตามความสมคัรใจ รวมทัง้จดัให้ลูกจ้างมีวนัหยุด วนัลาไม่น้อยกว่าที่

กฎหมายก าหนด 
2.4 ควรมกีระบวนการจดัการสภาพแวดล้อมหรอือุปกรณ์เพื่อป้องกนัและลดอุบตัเิหตุ รวมถงึการบรรเทาความเสีย่งและอนัตรายที่เกดิขึน้กบัลูกจา้ งขณะปฏิบตังิานทัง้ภายในและนอกสถาน

ประกอบการ 

“ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอลกูจา้ง อย่างแบ่งแยก ทัง้ทางร่างกาย จติใจ เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อายุ และการศกึษา” 

3. การจดัการส่ิงแวดล้อม 
คู่คา้ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ควรตระหนกัถงึความส าคญัของการบรโิภคและใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพในการบวนการทางธุรกจิทีอ่าจ เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรง
และทางออ้ม โดยส่งเสรมิใหม้แีนวปฏบิตัทิีด่ ีดงันี้ 

3.1 ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มตามทีภ่าครฐัก าหนด 
3.2 หลกีเลีย่งการใชว้สัดุหรอืวตัถุดบิทีม่สี่วนผสมของสารเคมซีึง่ก่อใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ สารอนิทรยีร์ะเหย (volatile organic compounds: VOCs) เป็นตน้ 
3.3 ควรมกีารจดัการทีค่ านึงถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ การใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม การใชว้สัดุทีล่ดก๊าซเรอืนกระจก การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) รวมถงึก าจดัทิง้ของเสยี

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

คู่ค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัคู่มือจรรยาบรรณธรุกิจส าหรบัคู่ค้าฉบบัน้ี โดยตดิต่อสอบถามผา่นหน่วยงานของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้ 

หน่วยงานจดัหา อีเมล ProcurementDepartment@set.or.th 
นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเผยแพร่คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้ฉบบันี้บนเวบ็ไซตข์อง ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่ http://www.set.or.th/th/about/sse/manage_p1.html 

การรายงานและแจ้งเบาะแส 
คู่ค้าสามารถรายงานหรือร้องเรียนเพ่ือแจ้งเบาะแสเม่ือพบกรณีส่อทุจริตคอรร์ปัชนัหรือการกระท าท่ีไม่เหมาะสม ได้โดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเกบ็
เป็นความลบัและเปิดเผยเท่าทีจ่ าเป็นโดยค านึงถงึ ความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีนเป็นส าคญั และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูการรอ้งเรยีนไดร้บัการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม
โดยผา่นชอ่งทาง ดงันี้ 
อีเมล Whistleblow@set.or.th 
ไปรษณีย ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 หรอื 
ตดิต่อ : SET Contact Center โทรศพัท ์: 0 2009 9999 วนัและเวลาท าการ วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์เวลา 8.00 - 18.00 น. (ปิดท าการวนัเสาร,์ วนัอาทติย ์และวนัหยุดตลาดหลกัทรพัยฯ์)  
เวบ็ไซต์ : www.set.or.th/contactcenter 
 
หมายเหตุ 
1. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอเรยีนใหท้ราบวา่การตอบรบัคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้นี้ ไม่มผีลต่อการพจิารณาคดัเลอืกหรอืไม่คดัเลอืกเพื่อการจดัหาของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แต่ประการใด 
2. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มนีโยบายสนบัสนุนใหม้กีารประกอบกจิการหรอืด าเนินธุรกจิกบัคู่คา้ทีป่ฏบิตัติาม คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้นี้ หากพบการกระท าหรอืพฤตกิรรมของคู่คา้ที่ไม่สอดคล้อง
กบั คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้ฉบบัน้ี ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ท าธุรกรรมใด ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.set.or.th/th/about/sse/manage_p1.html


SET’s Supplier Code of Conduct 

Introduction 
The Stock Exchange of Thailand (SET) is committed to conducting Business with ethics, integrity and social responsibility, fulfilling its endeavors 

To become a sustainable capital market.  SET has therefore developed the “SET’s Supplier Code of Conduct”  to promote sustainable development throughout its supply chain and 
serve as a mutual business standard to be adopted by all suppliers.  SET strongly believes that the collaborative responsible actions, with the integration of environmental, social and 
governance concerns, among its suppliers will contribute to increased business and social value, building a strong foundation for Thailand’s sustainable economic and social development. 

Guidelines 
1. Business Ethics 
SET suppliers conduct business with ethics, integrity, corporate Governance and social responsibility to build confidence and gain trust from their stakeholders by complying with the 
guidelines as follows:  

1.1 Abide by all applicable laws, regulations and rules, including those related to tax payment and intellectual property infringement avoidance. 
1.2  Act against and prevent any types of fraud, bribery and conflict of interest. 
1.3  Do not involve or engage in unfair business competition. 
1.4  Conduct business responsibly and honestly while delivering quality products and services. 
1.5 Protect confidentiality of customers and business-related parties. 

“SET suppliers conduct business with ethics, integrity, corporate governance and social responsibility.” 

2. Labor & Human Rights 
SET suppliers respect each individual’ s human rights, dignity and equality, and will not discriminate on the basis of race, religion, creed, sex, age, physical or mental condition,            
sexual orientation or education background by complying with the guidelines as follow: 

2.1 Abide by all applicable laws, regulations and rules concerning labor, including avoidance of forced labor, child labor, alien labor and human trafficking. 
2.2  Ensure correct and fair remuneration and benefits. 
2.3  Arrange fair working hours, holidays and leave.  The working time should not exceed the maximum working hours specified by applicable laws.  Should overtime working 

hour(s) be necessary, labor voluntary agreement should be made. 
2.4 Manage environmental protection, occupational health and safety at work to prevent accidents and hazards. 

“SET suppliers respect each individual’s human rights, dignity and equality.” 

3. Environmental Management 
SET suppliers highlight the importance of efficient natural resource consumption which may cause direct and/or indirect environmental impacts by complying with the guidelines as 
follows: 

3.1  Abide by all applicable laws, regulations and rules concerning environmental issues. 
3.2  Avoid using materials or raw materials that contain harmful chemical substances, e.g., volatile organic compounds (VOCs). 
3.3  Reduce environmental impacts through environmental-friendly products, greenhouse gas emission reduction projects, recycling and waste management. 

Should you have any inquiries, please contact The Stock Exchange of Thailand. 
Email: ProcurementDepartment@set.or.th  

In addition, the SET’s Supplier Code of Conduct can be downloaded at http://www.set.or.th/th/about/sse/manage_p1.html 

Reporting Violations 
SET suppliers are able to report or notify directly to the chairman of the Audit Committee about wrongdoings or suspected incidents of misconduct.  All reported information will be kept 
confidential to ensure that whistleblowers will be protected in good faith. 
Email Whistleblow@set.or.th 
Postal mail Internal Audit Department, The Stock Exchange of Thailand, 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok, Thailand 10400 or 
SET Contact Center : +662 009 9999 
Website: www.set.or.th/contactcenter  

Remarks 
1.  The Stock Exchange of Thailand ( “SET” )  will not conduct this statement of signatory upon acknowledgement of SET’ s Supplier Code of Conduct to relate to the selection of the 
procurement process. 
2. SET has aligned with the policy of being partner with the suppliers who conduct business in accordance with the SET’s Supplier Code of Conduct. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.set.or.th/contactcenter

