
 

สัญญาเลขที ่........................................... 

แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) 

 
ข้าพเจ้าี.....................................................................โดย...............................................................................  

ม ส านักงาน/ภูมิล าเนาตั้งอยู่ีณี………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………............................................................................  
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทีท่าอากาศยานไทยีจ ากัดี(มหาชน)ี(ทอท.) ตามสัญญาเลขท .่...........................................ี 
ซึ่งต่อไปน ้จะเร ยกว่าี“คู่ค้าของีทอท.”ีได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าีทอท.รายละเอ ยดดังน ้ 

บทนํา 
ทอท.ม ความมุ่งมั่นต่อการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการีดังนั้นี“แนวทางการปฏิบัติ

อย่างียั่งยืนของคู่ค้าีทอท.”ีจึงได้ถูกก าหนดขึ้นีโดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดและ
กฎหมายท ่เก ่ยวข้องีครอบคลุมทั้งี3ีมิติีได้แก่ีเศรษฐกิจีสังคมีและสิ่ งแวดล้อมีเพ่ือส่งเสริมให้คู่ค้าของีทอท.
ด าเนินงานอย่างโปร่งใสีม จริยธรรมีเคารพสิทธิมนุษยชนีดูแลอาช วอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างี
ค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานีผ่านการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติท ่ด ีดังน ้ 
 
มิติเศรษฐกิจ - การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
1. การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซ่ือสัตย์สุจริต:ีคู่ค้าของีทอท.ต้องด าเนินธุรกิจอย่าง

เคารพกฎหมายของประเทศและระเบ ยบข้อบังคับของีทอท.อย่างเคร่งครัดีและด าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมี
โดยปราศจากการติดสินบนีหรือทุจริตในทุกรูปแบบีหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย 

2. การรักษาความลับ:ีคู่ค้าของีทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลท ่เป็นความลับของี
ทอท.ีและไม่น าข้อมูลของีทอท.ไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ท ่ผิดกฎหมายีเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคลีหรือเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้าี 

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน :ีคู่ค้าของีทอท.ต้องแจ้งให้ีทอท.ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรีหากพบการด าเนินการใดีๆีท ่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างีทอท.และคู่ค้าี 

4. การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:ีคู่ค้าของีทอท.จะต้องปฏิบัติตนภายใต้การแข่งขันท ่เสร ี
เป็นธรรมและด าเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัดีและไม่กระท าการอ่ืนใดซึ่งจะ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

  



 

มิติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน 
1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:ีคู่ค้าของีทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาช วอนามัยและความ

ปลอดภัยให้เหมาะสมีอาทิีสถานท ่และสภาพแวดล้อมในการท างานีและการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและ
ผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล 

2. อิสรภาพของการจ้างงาน:ีคู่ค้าของีทอท.ต้องด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับีต้องไม่ม การใช้
แรงงานไม่สมัครใจีและเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพ่ือเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของ
ประเทศ 

3. ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์: คู่ค้าของีทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อ่ืนใดท ่ลูกจ้างพึงได้รับอย่าง
ถูกต้องีเป็นธรรมีและตรงตามก าหนดเวลา 

4.ีีการใช้แรงงานเด็ก:ีคู่ค้าของีทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กท ่ม อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามท ่กฎหมายก าหนดีและไม่
อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลท ่ม อายุต่ ากว่าี18ีปีีท างานในเวลากลางคืนีหรือในสถานท ่ท ่ม ลักษณะเป็นอันตราย 

5.  ระยะเวลาในการท างาน:ีคู่ค้าของีทอท.ีจะต้องดูแลไม่ให้แรงงานท างานนานเกินกว่าท ่กฎหมายก าหนดี 
ทั้งน ้จะรวมถึงการท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุดี 

6. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:ีคู่ค้าของีทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเท ยมต่อลูกจ้างีโดยไม่เลือกปฏิบัติในการ 
จ้างงานีการจ่ายค่าตอบแทนีการเข้ารับการฝึกอบรมีการเลื่อนต าแหน่งีการเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานี 
อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศีเชื้อชาติีถิ่นก าเนิดีส ผิวีศาสนาีอายุีความนิยมทางการเมือง สถานภาพการ
สมรสีสภาพการตั้งครรภ์ีหรือความพิการ 

7. การเลิกจ้าง:ีคู่ค้าของีทอท.ต้องปฏิบัติและการด าเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายก าหนดีและไม่
ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม 

8. การเคารพสิทธิมนุษยชน:ีคู่ค้าของีทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและม การปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็น
ธรรมีตามกฎหมายและมาตรฐานสากลีและห้ามมิให้ม การกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจาี
รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใดีๆีแก่ลูกจ้าง 

9.ี แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ: คู่ค้าของีทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากม การจ้างแรงงานต่าง
ด้าวหรือแรงงานอพยพีโดยต้องจัดเตร ยมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาท ่แรงงานอ่าน
แล้วเข้าใจก่อนการจ้างงานีรวมทั้งีหนังสือเดินทางและเอกสารประจ าตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของ
เอกสารตลอดเวลาีนายจ้างหรือบุคคลท ่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้ 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม:ีคู่ค้าของีทอท.ควรแสดงออกถึงการม ส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

 
  



 

มิติสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
1. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:ีคู่ค้าของีทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานีข้อก าหนดีและ

แนวปฏิบัติท ่ด ท ่เก ่ยวข้องีในทุกกระบวนการผลิตและการให้บริการีเพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าีลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมีและไม่สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับชุมชนรอบข้างี 

2.ีีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม: คู่ค้าของีทอท.จะต้องด าเนินมาตรการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษีอาทิีของเส ยีน้ าเส ยีเส ยงรบกวนีมลพิษทางอากาศีและก๊าซเรือนกระจกีโดยต้องควบคุมหรือ
บ าบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณาน าแนวทางการปฏิบัติเหล่าน ้ีทั้งการก ากับดูแลกิจการท ่ด ีการจ้างงานและการ
เคารพสิทธิมนุษยชนีและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษีมาปรับใช้ในการด าเนินงานของคู่ค้าีพร้อม
ส่งเสริมให้คู่ค้าม แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม 

ข้าพเจ้าได้อ่านีเข้าใจีและรับทราบีแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของีทอท.ีและตกลงท ่จะปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวน ้ในทุกประเด็นท ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเก ่ยวข้องีโดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทท ่
เก ่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางน ้ไว้ีและส่งมอบให้ตามท ่ ทอท.ร้อง
ขอ 
___________________________________________________________________________________ 

คู่ค้าลงนามรับทราบและประทับตราบริษัท 

ชื่อบริษัทคู่ค้า :________________________________________________________________________ 
ท ่อยู่ : _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
ชื่อ – สกุล: __________________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง : ___________________________________________________________________________ 
 
ลายมือชื่อ : ___________________________________ 
วันท ่ : _______________________________________ 
 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและน าส่งคืนในวันลงนามในีTOR) 



 

Contract No. ...................................... 
   

AOT Supplier Sustainable Code of Conduct 

 

I,……………………………………………….…………………………, authorized by………………………………………………………………….……….,  
residing at/working at ………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
deemed as a contract partner of Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) in accordance with the 
Contract No. …………………………………………………………………………; hereinafter referred as ‘AOT Supplier’,  
has acknowledged the AOT Supplier Sustainable Code of Conduct with the following details. 

Introduction 
AOT commits to operate in a sustainable manner and with responsible practices throughout the 

business processes. Hence, AOT Supplier Sustainable Code of Conduct has been established with the scope 
and boundary in line with applicable laws and regulations, as well as three sustainable development 
dimensions namely economics, society and environment. This code of conduct aims to promote suppliers of 
AOT to operate with transparency and ethics, respect human rights, protect occupational health of their 
employees, and aware of the impact towards surrounding community and environment through good 
corporate governance and best practices as follows. 

Economics - Good Corporate Governance 
1. Compliance of Regulatory Requirements and Transparency: The AOT Supplier shall strictly operate 

the business in line with the regulations in the Kingdom of Thailand, regulatory requirements of AOT, and 
code of business ethics without dealing with all forms of bribery, corruption, or illegal business operation. 

2. Confidentiality: The AOT Supplier shall protect and prevent leakage of all AOT’s confidential information, 
and shall not use any AOT’s confidential information for illegal purposes, personal advantages, or trade 
benefits. 

3. Conflict of Interests: The AOT Supplier shall keep AOT informed in a written notification on any certain 
operations or actions that could lead to the conflict of interests. 

4. Free Trade Agreement and Law: The AOT Supplier shall operate the business based on the free and 
fair trade principles, and strictly adhere to trade competition law and shall not proceed any illegal or 
undesirable action that directly or indirectly causes a negative effect on competitors. 

  



 

Society - Employment and Respect of Human Rights 
1. Occupational Health and Safety: The AOT Supplier shall ensure occupational health and safety of the 

employee and contractor such as provision of appropriate working environment and health and wellbeing 
programs for employee or sub-contractor in accordance with the laws and international standards. 

2. Freedom of Employment: The AOT Supplier shall not involve with any form of forced labor, and shall 
provide opportunity for freedom of association and collective bargaining under the Thai laws. 

3. Wages and Benefits: The AOT Supplier shall provide wages and other benefits that its labor is righteously 
entitled to on a timely manner. 

4. Child Labor: The AOT Supplier shall not involve with the employment of child labor whose age is below 
than standard as prescribed by law, and shall not allow anyone whose age is below 18 to work on the 
night shift or in hazardous operations. 

5. Working Period: The AOT Supplier shall not allow exceeded working hours than the standard as 
prescribed by law, covering working overtime and holidays. 

6. Fair Treatment: The AOT Supplier shall fairly treat all of its employees on payment, training, career 
advancement, and termination of employment or lay-off without discrimination regarding sex, nationality, 
ethnicity, race, religion, age, political belief, marital status, pregnancy or disability. 

7. Termination of Employment: The AOT Supplier shall proceed termination of employment in 
accordance with the laws and shall not approve any unbiased manner on termination of employment. 

8. Human Rights: The AOT Supplier shall respect the human rights and treat its employee in accordance 
with applicable laws and standards, and shall not allow any form of harassment both physically and 
verbally as well as intimidation and mental infringement. 

9. Foreign or Migrant Workers: The AOT Supplier shall fully comply with the labor and immigration laws 
in case of foreign or migrant workers employment. The basic terms of employment must be provided to 
workers in their native or understandable language prior to the employment process. Passports and 
personal identification must remain in the worker’s possession at all times and never to be withheld by 
employer or any third party. 

10. Social Responsibility: The AOT Supplier shall promote and demonstrate its cooperation in fostering 
social development and responsibility. 

  



 

Environment - Environment and Pollution Management 
1. Environmental Management: The AOT Supplier shall develop and implement effective environmental 

management in accordance with applicable standards, regulations, and good practices throughout the 
production and service processes; in order to optimize resources efficiency, minimize environmental 
impact, and cause no nuisances to the surrounding communities. 

2. Environmental Impact Protection and Mitigation Measures: The AOT Supplier shall implement 
pollution mitigation and control measures including but not limited to solid waste, wastewater, noise, air 
pollution and greenhouse gases. The aforementioned pollutions shall be controlled or treated in 
compliance with the laws and international standards before being released into the environment. 

AOT expects the AOT Supplier to integrate all requirements in this AOT Supplier Sustainable Code of Conduct, 
encompassing Good Corporate Governance, Employment and Respect of Human Rights and Environment and 
Pollution Management, in its operation. AOT also encourages the AOT Supplier to adopt similar standards in 
its own Supplier Sustainable Code of Conduct as deemed appropriate. 

I acknowledge and understand the AOT Supplier Sustainable Code of Conduct and shall strictly comply with 
its requirements in operating businesses involved with my organization. Meanwhile, I shall keep all of my 
employees informed about the aforementioned codes of conduct as well as ensure systematic collection of 
evidence regarding complied actions, and will submit such evidence to AOT upon request. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Signature Acknowledgement and Company Stamp 
 
Company Name : _____________________________________________________________________________ 
Address : ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Print Name : __________________________________________________________________________________ 
Position : ____________________________________________________________________________________ 
 
Signature : _____________________________________ 
Date : _________________________________________ 
 
 

(Please complete this form and submit to AOT alongside with TOR) 
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