Supplier Code of Conduct

Supplier Code of Conduct
กลุม่ ทิสโก้ ยึดมันในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ซือสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส เป็ นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิ จการทีดี ทัง, ยังคํานึงถึงผลกระทบด้ านเศรษฐกิ จ สังคม และสิงแวดล้ อมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทัง, ภายในและ
ภายนอกองค์กรตามแนวทางการพัฒนาทียังยืน มีการปฏิบตั ิต่อ Supplier อย่างเป็ นธรรมและซือสัตย์สจุ ริ ตโดยเคารพ
เงือนไขทีทังสองฝ่
,
ายตกลงกันในการดําเนินการค้ าร่ วมกับ Supplier? และกําหนด Supplier Code of Conduct เพือให้
Supplier ได้ ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของกลุม่ ทิสโก้
ตลอดจนมาตรฐานสากล โดยกลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญและสนับสนุนให้ Supplier ของกลุม่ ทิสโก้ ดําเนินธุรกิจด้ วยความ
โปร่งใส คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิตอ่ แรงงานด้ วยความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิงแวดล้ อม รวมถึงติดตามการดําเนินการให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณนี ,อย่างเคร่งครัด
นิยาม
กลุม่ ทิสโก้ หมายรวมถึง บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชนั จํากัด
บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชันเทคโนโลยี จํากัด
บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัท ออล-เวย์ส จํากัด และบริ ษัทในเครื ออืนๆ
?

Supplier หมายถึง

ผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การ โดยรวมถึงผู้ที ได้ รับการแต่งตัง, หรื อได้ รับมอบ
อํานาจให้ ดําเนินการแทนผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การ ดังกล่าว
ผู้รับจ้ างช่วงของผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การ โดยรวมถึงผู้ทีได้ รับการแต่งตังหรื
, อ
ได้ รับมอบอํานาจให้ ดําเนินการแทนผู้รับจ้ างช่วงของผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การ
ดังกล่าว
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แนวปฏิบัติ
1. การดําเนินธุรกิจด้ วยความซื*อสัตย์ และโปร่ งใส (Business Integrity)
ความซือสัตย์และจริ ยธรรม
การดําเนินธุรกิจของ Supplier ต้ องตังอยู
, ่บนพื ,นฐานของความถูกต้ อง ซือสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใส มีจริ ยธรรม ซึง
รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี ,
ก) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
ข) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องได้ รับการเปิ ดเผยและจัดการอย่างเหมาะสมให้ มันใจว่าบุคคลทีมี
ผลประโยชน์เกียวข้ องอย่างมีสาระสําคัญไม่มีสว่ นในกระบวนการตัดสินใจในเรื องนัน,
ค) ไม่กระทําการใด ๆ ทีเป็ นการเรี ยกร้ อง ขอ หรื อรับผลประโยชน์ตอบแทนอืนใด ไม่ว่าสิงทีได้ รับนันจะเป็
,
นเงิน
สด ของกํานัล หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอืนใด การเลี ,ยงรับรองอืนใด เพือประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว และ
บุคคลทีเกียวข้ อง รวมถึงเพือสร้ างความสัมพันธ์ ช่องทางหรื อโอกาสในการสร้ างประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไม่
เหมาะสม อันอาจนําไปสูก่ ารทุจริ ตคอร์ รัปชันรวมถึงการก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ง) ไม่กีดกันหรื อร่วมมือกับบุคคลอืนกีดกันหรื อขัดขวาง อันทําให้ เกิดการแข่งขันทางการค้ าอย่างไม่เป็ นธรรม
จ) ประเด็นด้ านจริ ยธรรมจะต้ องได้ รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
การให้ ของขวัญ ของกํานัลหรื อการเลี ,ยงรับรอง
Supplier ต้ องไม่เสนอให้ ของขวัญ ของกํานัล เงินสินบน ค่าธรรมเนียม บริ การ ส่วนลด สิทธิพิเศษอืน ๆ รวมถึง
ผลประโยชน์ใด ๆ หรื อการเลี ,ยงรับรองแก่พนักงานหรื อผู้บริ หารของกลุม่ ทิสโก้ ทีอาจทําให้ ถูกตีความได้ ว่าเอื ,อ
ประโยชน์ตอ่ Supplier อย่างไม่เหมาะสมเป็ นธรรม
งดเว้ นการให้ ของขวัญหรื อสิงตอบแทนรู ปแบบใด ๆ ทุกประเภทรวมถึงการเลี ,ยงรับรองแก่ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษัทรวมถึงบุคคลอืนใดทีปฏิบตั ิหน้ าทีในนามของกลุม่ ทิสโก้ ในทุกเทศกาลหรื อโอกาสอืนใด
การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
Supplier จะต้ องไม่มีการดําเนินการใดๆ ทีเข้ าข่ายหรื อมีความเสียงต่อการกระทําผิดกฎหมายเรื องการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน
2. การดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ (Responsible Business Practice)
การเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ก) ไม่เลือกปฏิบตั ิหรื อกีดกันแรงงาน อันเนืองมาจากความแตกต่างด้ านเชื ,อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ
สิทธิความเป็ นพลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรื อเรื องอืนใด
ข) ไม่กระทําหรื อสนับสนุนให้ มีการบังคับใช้ แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรื อข่มขู่คุกคามแรงงานในทุก
รูปแบบ
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ค) การจ้ างแรงงานเด็ก การใช้ แรงงานสตรี มีครรภ์ และการจ้ างแรงงานต่างด้ าว ต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามที
กฎหมายแรงงานกําหนดอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ง) ไม่ให้ ลกู จ้ างทํางานเป็ นเวลานานเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด กรณีมีการทํางานล่วงเวลาต้ องเป็ นไปตามความ
สมัครใจของลูกจ้ าง รวมทังจั
, ดให้ มีวนั หยุดและวันลาไม่น้อยกว่าทีกฎหมายแรงงานกําหนด
จ) จ่ายค่าจ้ าง ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และผลประโยชน์ทีลูกจ้ างพึงได้ รับอย่างถูกต้ อง เป็ น
ธรรม ไม่ตํากว่าอัตราทีกฎหมายกําหนด และตรงตามกําหนดเวลา
ฉ) มีมาตรฐานการจ้ างงานทีชัดเจนและสอดคล้ องกับข้ อกําหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ก) ความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
Supplier ต้ องจัดหาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีการดําเนินการเป็ นไปตามพระราชบัญญัติเรื องอาชีว
อนามัย กฎหมาย และข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
ข) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
จัดให้ มีอปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ กบั ลูกจ้ างทีสอดคล้ องตามความเสียงอย่างเพียงพอ พร้ อมใช้
งาน และควบคุมให้ เกิดการใช้ งาน
การรักษาความลับ
Supplier ต้ องใช้ ข้อมูลทีได้ รับจากการให้ บริ การแก่กลุม่ ทิสโก้ ดวั ยความระมัดระวังและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที
มีการกําหนดเป็ นการเฉพาะสําหรับการให้ บริ การนันๆ
, ต้ องมีการจัดเก็บข้ อมูลของกลุม่ ทิสโก้ ทีได้ รับให้ เป็ นตาม
เงือนไขทีกําหนด และมีแนวทางในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลดังกล่าว ไม่เปิ ดเผยหรื อนําข้ อมูล
ความลับของกลุ่มทิสโก้ ไปใช้ ในทางมิชอบ ตลอดจนจัดให้ มีการป้องกันการเข้ าถึงโดยบุคคลทีไม่เกียวกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในการให้ บริ การแก่กลุม่ ทิสโก้ การป้องกันการรัวไหลของข้ อมูลรวมถึงการนําข้ อมูลไปใช้ โดยขัดต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
Supplier ต้ องเคารพสิทธิ ไม่ยกั ยอก หรื อใช้ ทรั พย์ สินทางปั ญญาของกลุ่มทิสโก้ และผู้อืนในทางทีผิด และ
ระมัดระวังไม่ให้ เกิ ดการละเมิดสิทธิ ดงั กล่าว เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตอย่างถูกต้ องแล้ วเท่านัน, และต้ องกํ าหนด
มาตรการการป้องกันทีเหมาะสม เพือป้องกันการเปิ ดเผยหรื อใช้ ทรั พ ย์ สินทางปั ญญาดัง กล่าวโดยไม่ได้ รั บ
อนุญาต

3. ความรับผิดชอบต่ อสิ*งแวดล้ อม
ก) Supplier ต้ องดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและ
มาตรฐานด้ านสิงแวดล้ อมทีเกียวข้ อง
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ข) ดําเนินธุรกิจทีเป็ นมิตรและคํานึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ตลอดจนป้องกันมลภาวะทีอาจเกิดขึ ,นและลดใช้
ทรัพยากรสิ ,นเปลือง
ค) ร่ วมดูแลรักษาสิงแวดล้ อม โดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดําเนินการร่ วมกับกลุ่ม
ทิสโก้ เพือส่งเสริ มการพัฒนาความยังยืนด้ านสิงแวดล้ อม และการดําเนินการเพือลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
4. ภาคผนวก
4.1 การสื*อสาร และ เผยแพร่ เอกสาร
1. ส่งเมล์แจ้ งการบังคับใช้ งาน Guideline นี ,ให้ พนักงานทังองค์
, กรรับทราบ
2. เผยแพร่นโยบายนี ,บน myTISCO หัวข้ อ Policy & Guidelines
4.2 เอกสารที*เกี*ยวข้ อง
1.
2.
3.
4.

Sustainability Development Policy
Sustainability Development Roadmap
Procurement Process Guideline
Operational Outsourcing Assessment Guideline

4.3 การจัดทําเอกสาร และความถี*ในการทบทวนเอกสาร
Supplier Code of Conduct ขององค์กรจะได้ รับการทบทวนทุก 3 ปี หรื อ เมือมีการเปลียนแปลงทีส่งผลให้ ต้อง
ปรับแนวปฏิบตั ิฉบับนี ,
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