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Guidelines 

Supplier Code of Conduct 

 

¡ÅØ Á·ÔÊâ¡!1"ÂÖ´ÁÑè¹ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ÍÂ Ò§ÃÑº¼Ô´ªÍºµÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ"â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§¼Å¡ÃÐ·º !́Ò¹ÊÑ§¤Á"áÅÐ
ÊÔè§áÇ´Å!ÍÁµ Í¼Ù!ÁÕÊ Ç¹ä !́àÊÕÂ·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡Í§¤#¡ÃµÒÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹"ÁÕ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈´«×éÍ Ñ̈´ !̈Ò§
!́ÇÂ¤ÇÒÁâ»Ã §ãÊ"à»$¹¸ÃÃÁ"áÅÐµÃÇ¨ÊÍºä !́"áÅÐÁÕ¡íÒË¹´¨ÃÃÂÒºÃÃ³¤Ù ¤!Ò"(Supplier Code of Conduct)"à¾×èÍà»$¹"""
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«×èÍÊÑµÂ#áÅÐâ»Ã §ãÊ"(Business Integrity)"2."¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ !́ÇÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº"(Responsible Business Practice)"
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µÔ´µÒÁ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃãË!à»$¹ä»µÒÁ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¹ÕéÍÂ Ò§à¤Ã §¤ÃÑ´"à¾×èÍÊ §àÊÃÔÁãË!¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§¡ÅØ Á·ÔÊâ¡!áÅÐ"
Supplier àµÔºâµä»¾Ã!ÍÁ¡Ñ¹ÍÂ Ò§ÂÑè§Â×¹ 

 

¹ÔÂÒÁ 
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 ¼Ù!ÃÑº !̈Ò§ª Ç§¢Í§¼Ù!¢ÒÂÊÔ¹¤!Ò"¼Ù!ÃÑº !̈Ò§"áÅÐ/ËÃ×Í"¼Ù!ãË!ºÃÔ¡ÒÃ"â´ÂÃÇÁ¶Ö§¼Ù!·Õèä !́ÃÑº¡ÒÃáµ §µÑé§ËÃ×Í"
ä !́ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨ãË!´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá·¹¼Ù!ÃÑº !̈Ò§ª Ç§¢Í§¼Ù!¢ÒÂÊÔ¹¤!Ò"¼Ù!ÃÑº !̈Ò§"áÅÐ/ËÃ×Í"¼Ù!ãË!ºÃÔ¡ÒÃ 
Ñ́§¡Å ÒÇ 
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Guidelines 

แนวปฏิบัต ิ 
1. การดาํเนินธุรกิจด้วยความซื�อสัตย์และโปร่งใส (Business Integrity) 

 ความซื	อสตัย์และจริยธรรม 
การดําเนินธุรกิจของ Supplier ต้องตั 'งอยู่บนพื 'นฐานของความถูกต้อง ซื	อสตัย์สุจริต โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ควบคูก่บัการมีจริยธรรม ซึ	งรวมถึงการดําเนินการดงัตอ่ไปนี '  
ก) การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที	เกี	ยวข้อง  
ข) ไมส่นบัสนนุผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องมกีระบวนการบริหารจดัการอยา่ง

เหมาะสมเพื	อให้มั	นใจวา่บคุคลที	มีผลประโยชน์เกี	ยวข้องอยา่งมีสาระสาํคญัไมม่ีสว่นในกระบวนการ
ตดัสนิใจในเรื	องนั 'น 

ค) ไมกี่ดกนัหรือร่วมมือกบับคุคลอื	นกีดกนัหรือขดัขวาง อนัทําให้เกิดการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพและโปร่งใส 
จ) จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับเรื	องร้องเรียน (Whistleblowing channels) จากพนกังาน ผู้มีสว่นได้

เสยี และผู้ ที	มีสว่นเกี	ยวข้องอื	นๆ รวมถึงมีมาตรการปกปอ้งผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
 การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั 

Supplier ต้องไม่กระทําการใด ๆ ที	เป็นการเรียกร้อง ขอ หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื	นใด ไม่ว่าสิ	งที	ได้รับนั 'น
จะเป็น เงินสด ของกํานัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื	นใด การเลี 'ยงรับรองอื	นใด เพื	อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และบุคคลที	เกี	ยวข้อง รวมถึงเพื	อสร้างความสมัพนัธ์ ช่องทางหรือโอกาสในการสร้างประโยชน์ทาง
ธุรกิจอยา่งไมเ่หมาะสม อนัอาจนําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชนัรวมถึงการก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ	ง
รวมถึงการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ' 
ก) ไมม่ีการดําเนินการใดๆ ที	เข้าขา่ยหรือมีความเสี	ยงตอ่การกระทําผิดกฎหมายเรื	องการทจุริตคอร์รัปชนั  
ข) ไมเ่สนอให้ของขวญั ของกํานลั เงินสนิบน คา่ธรรมเนียม บริการ สว่นลด สทิธิพิเศษอื	น ๆ  รวมถึงผลประโยชน์

ใด ๆ หรือการเลี 'ยงรับรองแก่พนกังานหรือผู้บริหารของกลุม่ทิสโก้ รวมถึงบคุคลอื	นใดที	ปฏิบตัิหน้าที	ในนาม
ของกลุม่ทิสโก้ที	อาจทําให้ถกูตีความได้วา่เอื 'อประโยชน์ตอ่ Supplier อยา่งไมเ่หมาะสมเป็นธรรม 
 

2. การดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Business Practice) 
 การปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื	อนไขของสญัญา 

Suppler ต้องปฏิบตัิตามเงื	อนไขทางธุรกิจตามสญัญาที	ได้ตกลงกันไว้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 การเคารพสทิธิมนษุยชนและแรงงาน 
ก) ไมเ่ลอืกปฏิบตัิหรือกีดกนัแรงงาน อนัเนื	องมาจากความแตกตา่งด้านเชื 'อชาติ สผิีว ศาสนา เพศ อาย ุสญัชาติ 

สทิธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรือเรื	องอื	นใด 
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ข) ไม่กระทําหรือสนบัสนนุให้มีการบงัคบัใช้แรงงาน  รวมถึงการคกุคาม ขู่เข็ญ กกัขงั ข่มขู่ การค้ามนษุย์ หรือ
การใช้ความรุนแรงตอ่แรงงานในทกุรูปแบบ 

ค) การจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์ และการจ้างแรงงานตา่งด้าว ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที	
กฎหมายแรงงานกําหนด 

ง) ไมใ่ห้ลกูจ้างทํางานเป็นเวลานานเกินกวา่ที	กฎหมายกําหนด กรณีมีการทํางานลว่งเวลาต้องเป็นไปตามความ
สมคัรใจของลกูจ้าง รวมทั 'งจดัให้มีวนัหยดุและวนัลาไมน้่อยกวา่ที	กฎหมายแรงงานกําหนด 

จ) จ่ายค่าจ้าง ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวนัหยุด และผลประโยชน์ที	ลกูจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็น
ธรรม ไมต่ํ	ากวา่อตัราที	กฎหมายกําหนด และตรงตามกําหนดเวลา 

ฉ) มีมาตรฐานการจ้างงานที	ชดัเจนและสอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ 

 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
ก) ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

Supplier ต้องจัดการดแูลและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้มีสว่นได้เสยีที	เกี	ยวข้อง และต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัิเรื	องอาชีวอนามยั กฎหมาย และข้อบงัคบั
ที	เกี	ยวข้อง รวมถึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือตอ่เหตกุารณ์ฉกุเฉิน 

ข) อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที	สอดคล้องตามความเสี	ยงอย่างเพียงพอ          

พร้อมใช้งาน และควบคมุให้เกิดการใช้งาน 

  การปกปอ้งข้อมลูสว่นบคุคลและการรักษาความลบั 
Supplier ต้องใช้ข้อมลูที	ได้รับจากการให้บริการแก่กลุม่ทิสโก้ดวัยความระมดัระวงัและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที	
มีการกําหนดเป็นการเฉพาะสําหรับการให้บริการนั 'นๆ ต้องมีการจดัเก็บข้อมลูของกลุม่ทิสโก้ที	ได้รับให้เป็นตาม
เงื	อนไขที	กําหนด และมีแนวทางในการดแูลรักษาความปลอดภยัของข้อมลูดงักลา่วที	มีความมั	นคงปลอดภยั เพื	อ
ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี	ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือ       
โดยมิชอบ ซึ	งรวมถึงปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสือจากกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนจดัให้มีการป้องกนัการเข้าถึง
โดยบคุคลที	ไม่เกี	ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที	ในการให้บริการแก่กลุม่ทิสโก้ เพื	อป้องกนัการรั	วไหลของข้อมลูและ
การนําข้อมลูไปใช้โดยขดัต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัที	เกี	ยวข้องหรือนําไปสูก่ารดําเนินการใด ๆ ที	ไม่เป็นไป
ตามเงื	อนไขที	ตกลงในสญัญาการให้บริการ  

 การเคารพสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 
Supplier ต้องเคารพสิทธิ ไม่ยักยอก หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มทิสโก้และผู้ อื	นในทางที	ผิด และ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้วเท่านั 'น และต้องกําหนด
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มาตรการการป้องกันที	เหมาะสม เพื	อป้องกันการเปิดเผยหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวโดยไม่ได้รับ
อนญุาต 

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (Social & Environmental Responsibility) 
ก) Supplier ต้องดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สิ	งแวดล้อม และปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและ

มาตรฐานด้านสิ	งแวดล้อมที	เกี	ยวข้อง 
ข) ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ	งแวดล้อม ใสใ่จในการรักษาสิ	งแวดล้อม และต้องสง่ผล

กระทบตอ่ชมุชนและสิ	งแวดล้อมน้อยที	สดุ  
ค) ร่วมดูแลรักษาสิ	งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า อาทิ นํ 'า ไฟฟ้า นํ 'ามนั 

กระดาษ เป็นต้น ลดการใช้ทรัพยากรสิ 'นเปลืองรวมถึงการดําเนินการร่วมกับกลุม่ทิสโก้เพื	อสง่เสริมการพฒันา
ความยั	งยืนด้านสงัคมและสิ	งแวดล้อม การดําเนินการเพื	อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก  

ง) ให้ความสาํคญัตอ่การจดัการขยะและของเสยีจากการดําเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพ มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ	งแวดล้อม  

จ) ร่วมเป็นสว่นหนึ	งในการพฒันาชมุชนและสงัคมตามโอกาสและความเหมาะสม 
 


