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บทนํา  

KONE ต้องการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่น่าสนใจและต้องการ

ความสมัพนัธ์ที่เชื่อถือได้และเป็นธรรมกับซัพพลายเออร์เพื่อ

ผลประโยชน์ร่วมกันของ KONE และซัพพลายเออร์ KONE 

คาดหวงัที่จะได้รบัทกัษะ, การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง, 

การควบคุมต้นทุน, นวตักรรม, ความน่าไว้วางใจ และความ

ยัง่ยนืจากซพัพลายเออรข์องตน 

ประมวลจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออร์ของ KONE 

(“ประมวลจรรยาบรรณ”) จะอธิบายคุณค่าตามแนวปฏิบัติที่ 

KONE ใช้ ดํ า เ นินการ ไปทั ว่ โ ลก  KONE คาดหวัง ใ ห้                 

ซัพพลายเออร์ของตนปฏิบัติตามข้อกําหนดของประมวล

จรรยาบรรณในการติดต่ อกับ  KONE,  พนักงานแล ะ                

ซัพพลายเออร์ของพวกเขา และบุคคลภายนอกรวมถึง

เจา้หน้าทีข่องรฐัและเจา้หน้าทีห่น่วยงานอื่น ๆ 

 
1. การกาํกบัดูแลทางกฎหมาย 

ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

บงัคบัใชท้ัง้หมด  

ประมวลจรรยาบรรณมิใช่สิ่งที่เข้ามาแทนที่หรือควรได้รับ      

การพจิารณาว่ามผีลเหนือกว่ากฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชแ้ต่อย่างใด 

หากมีไว้ เพื่ อ กําหนดมาตรฐานความประพฤติข ั ้นตํ่ าที่              

ซพัพลายเออร์ต้องปฏบิตัิตามเท่านัน้ ในกรณีที่ซพัพลายเออร์   

ไม่สามารถปฏบิตัติามประมวลจรรยาบรรณฉบบัน้ีได้เน่ืองจาก

กฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด ซัพพลายเออร์จะต้องยึดถือ

เจตนารมณ์ของประมวลจรรยาบรรณฉบบัน้ีตามเหตุอนัสมควร  

หากธรรมเนียมหรอืแนวทางปฏิบตัทิ้องถิน่ขดัแยง้กบัประมวล

จรรยาบรรณ ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามประมวล

จรรยาบรรณฉบบัน้ี  

2. การดาํเนินธรุกิจ  

 หลกัปฏิบติัทางจริยธรรม  

ในการดําเนินงานทุกครัง้ ซัพพลายเออร์จะต้องยึดมัน่ใน

มาตรฐานทางจรยิธรรมขัน้สงูสุดในการดําเนินธุรกจิ และจะต้อง

ไม่กระทําการทุจรติ, หลอกลวง หรอืดําเนินกจิการเกี่ยวกบัการ

ฟอกเงนิ  

 ข้อห้ามเก่ียวกบัการประพฤติทุจริต  

KONE คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรต์่อต้านการตดิสนิบนและการ

ทุจรติ  

ซพัพลายเออร์จะต้องรบัประกนัว่ากรรมการและพนักงาน หรอื

บุคคลภายนอกใด ๆ ทีดํ่าเนินการในนามของซพัพลายเออร์จะ

ไม่เสนอ, สญัญา, ให,้ หรอืยอมรบัสนิบนใด ๆ หรอืจ่ายเงนิ หรอื

รบัค่าตอบแทนในทางมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจใหม่, รกัษา

ธุรกิจที่มีอยู่ หรือรบัผลประโยชน์อื่น ๆ ในทางที่ไม่เหมาะสม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ซพัพลายเออรจ์ะต้องไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมใน

แผนการติดสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ หรือเสนอสิ่งล่อใจให้แก่

พนักงานของ KONE, ครอบครวัหรอืเพื่อนฝงูของพนักงานของ 

KONE เพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาธุรกจิใด ๆ 

ซพัพลายเออร์จะต้องไม่หยบิยื่นของขวญัและการเลี้ยงรบัรอง

ทางธุรกิจ (ซึ่งรวมไปถึง มื้ออาหารหรือการเลี้ยงรับรองใน

รูปแบบอื่นใด) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดก็ตามให้แก่

พนักงานของ KONE หรอืตามที่พนักงานของ KONE ร้องขอ 

ในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจมีอิทธิพล หรือดูเหมือนว่าจะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ    

ซพัพลายเออร ์

พนักงานของ KONE ไม่ไดร้บัอนุญาตใหร้บัของขวญั, การเลี้ยง

รบัรองทางธุรกิจ หรอืผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดก็ตามจาก

ซพัพลายเออร์ผูซ้ึง่อยู่ระหว่างหรอืกําลงัจะเสนอราคาหรอืเจรจา

สญัญาใด ๆ กบั KONE ทัง้น้ี พนักงานของ KONE ผูซ้ึ่งมสี่วน

ในการสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ย่อม

ไม่ไดร้บัอนุญาตใหร้บัของขวญั, การเลี้ยงรบัรองทางธุรกจิหรอื

ผลประโยชน์ในรปูแบบอื่นใดกต็ามจากซพัพลายเออรเ์ช่นกนั 

อย่างไรก็ด ีซพัพลายเออร์อาจเสนอหรอืหยบิยื่นมารยาททาง

ธุรกิจให้ได้ตามขอบเขต, มูลค่า และความถี่ในการเสนอใหอ้นั

เหมาะสม โดยการใหนั้น้จะต้องไม่ขดัต่อกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใช้ 

ห้ามมีการเสนอเงินสดหรือสิ่งที่ เทียบ เท่ า เ งินสด เช่น            

บัตรของขวญั แต่อย่างใด และซัพพลายเออร์จะต้องไม่เสนอ

ของขวัญ, การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใน
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รูปแบบอื่นใดกต็ามใหแ้ก่สมาชกิในครอบครวัของพนักงานของ 

KONE เช่นกนั 

 ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ซพัพลายเออรค์วรหลีกเลี่ยงการมปีฏิสมัพนัธ์กบัพนักงานของ 

KONE ที่อาจทับซ้อน หรือดูประหน่ึงว่าทับซ้อนกับหน้าที่

รบัผดิชอบของพนักงานในการดําเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดี

ทีสุ่ดของ KONE ซพัพลายเออร์จะต้องเปิดเผยให ้KONE รบัรู้

ถงึผลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืสถานการณ์ทัง้หมดทีส่่อใหเ้ห็นถึง

ผลประโยชน์ทบัซอ้นซึง่มคีวามเชื่อมโยงกบั KONE  

ซพัพลายเออรต์อ้งแจง้ให ้KONE ทราบหากพนักงานของ KONE 

หรอืสมาชกิในครอบครวัโดยตรงของพนักงานมอีํานาจหน้าที่ใน

การบริหารจัดการให้กับซัพพลายเออร์ หรือทํางานให้กับ       

ซพัพลายเออร์ หรอืมผีลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์

อื่นใดในซพัพลายเออร ์

 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  

ซัพพลายเออร์จะต้องแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมภายใต้

กฎระเบียบและกฎหมายแข่งขนัทางการค้าที่บงัคบัใช้ทัง้หมด 

ตวัอย่างเช่น ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่ทําขอ้ตกลงใด ๆ กบัคู่แข่ง

เพื่อเพิม่ราคาหรอืจํากดัความพรอ้มใชง้านของสนิคา้  

3. การกาํกบัดูแลทางการค้า 

ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

เกีย่วกบัการควบคุมการส่งออก เช่น มาตรการลงโทษทางการค้า

ระหว่างประเทศทีอ่อกโดยองค์การสหประชาชาต,ิ สหภาพยุโรป 

หรอืสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 

ซัพพล าย เ อ อ ร์ จ ะ ต้ อ ง แ จ้ ง ใ ห้  KONE ท ร าบ ทันทีหาก               

(ก) ซัพพลายเออร์เอง, เจ้าของโดยตรง, เจ้าของผู้ซึ่งได้รบั

ผลประโยชน์ทอดสุดท้าย, กรรมการ, พนักงาน หรือตัวแทน   

ใด ๆ ของซัพพลายเออร์ เป็นหรือกลายมาเป็นบุคคลที่ถูก    

ควํ่าบาตรหรอืไดร้บัมาตรการลงโทษทางคา้หรอืมขีอ้จํากัดทาง

การค้าระหว่างประเทศใด ๆ หรอื (ข) อยู่ภายใต้การสอบสวน

เกี่ยวกบัมาตรการลงโทษใด ๆ หรอื (ค) ซพัพลายเออร์ทราบ

หรือตระหนักได้ว่าสินค้า, ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีใด ๆ        

กต็ามทีจ่ดัหาให ้KONE อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกหรอื

อยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีต่อ้งไดร้บัอนุญาตในการส่งออก 

ซัพพลายเออร์จะต้องแจ้งให้ KONE ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานที่ผลิตสินค้า ให้แ ก่  KONE รวมถึงหลักฐานยืนยัน

แหล่งกําเนิดของสนิคา้นัน้ เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

4. แรงงานและสิทธิมนุษยชน 

ซัพพลายเออร์จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการ

ยอมรบัในระดบัสากล รวมถึงกฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วย

สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  (International Bill of Human Rights),           

หลกัปฏิบตัิว่าการดําเนินธุรกิจและสทิธิมนุษยชนขององค์การ

สหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and 

Humand Rights) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิ         

ขัน้พื้นฐานในที่ทํางานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 

(International Labour Organization’s Declaration on Funda-

mental Principles and Rights at Work) 

 การไม่เลือกปฏิบติั  

ซพัพลายเออร์จะต้องปฏบิตัติ่อพนักงานของตนอย่างเท่าเทยีม

และเป็นธรรม ซัพพลายเออร์จะต้องไม่เลือกปฏิบัติในการ     

จ้างงาน, การให้ค่าตอบแทน, การเลื่อนตําแหน่ง, การลงโทษ

ทางวนัิย, การเลิกจ้าง หรอืการเกษียณอายุของพนักงานจาก

เพศภาวะ, อตัลกัษณ์ทางเพศ, อายุ, ศาสนา, สถานภาพสมรส 

รสนิยมทางเพศ, ความทุพพลภาพ, ระดับชัน้ทางสังคม , 

ความเห็นทางการเมอืง, ถิ่นกําเนิดของชนชาติหรอืชาติพันธุ์ 

หรอืคุณลกัษณะอื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกบัคุณสมบัติส่วนบุคคล 

หรอืขอ้กําหนดทีต่อ้งมอียู่ตามปกตวิสิยัของงาน  

 แรงงานเดก็หรือแรงงานบงัคบั 

ซพัพลายเออร์จะต้องไม่ใช้แรงงานเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี หรอื  

ตํ่ า ก ว่ าอ า ยุขั ้นตํ่ า ขอ งการจ้ า ง แ ร ง ง านตามกฎหมาย

ภายในประเทศ หรอือยู่ในเกณฑ์อายุทีต่้องไดร้บัการศกึษาตาม

กฎหมายภายในประเทศ แลว้แต่เงื่อนไขอายุใดสงูกว่า หา้มมใิห้

แรงงานเด็กทํางานที่เป็นอันตรายต่อสภาพจิดใจ, ร่างกาย, 

สงัคม หรือศีลธรรม หรือทํางานที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ใช้แรงงานบังคับ 

(รวมถึงแรงงานจากการค้ามนุษย์และแรงงานขดัหน้ี) หรอืทํา

สญัญากบัผู้รบัจ้างช่วงหรอืซพัพลายเออร์ทีใ่ช้แรงงานเด็กและ

แรงงานบงัคบัดงักล่าว  นอกจากน้ี หา้มมใิหม้กีารบบีบงัคบัทาง

ร่างกายและจติใจ, การเป็นทาส, และการคา้มนุษยท์ัง้สิน้ 

 การเคารพและการให้เกียรติ 

ซพัพลายเออร์จะต้องปฏบิตัติ่อพนักงานของตนอย่างใหเ้กียรติ
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และนับถือ และจะต้องรบัประกนัว่าพนักงานของตนจะต้องไม่

ถูกคุกคามทางร่างกาย, เพศ, จติใจ, วาจา หรอืถูกขม่ขูคุ่กคาม

ในรปูแบบอื่นใดกต็าม 

 ข้อกาํหนดในการจ้างงาน 

ซัพพลายเออร์จะต้องทําให้มัน่ใจว่าค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่

พนักงาน (รวมถึงผู้รบัจ้างช่วง, พนักงานชัว่คราวหรอืทํางาน

แบบไม่ประจํา) สอดคล้องกับกฎหมายกําหนดอตัราค่าจ้างที่

บงัคบัใช้ทัง้หมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัค่าจ้างขัน้ตํ่า, 

ค่าทํางานล่วงเวลา, ค่าจ้างระหว่างการลา และผลประโยชน์

บังคบัให้จ่ายโดยรัฐ นอกจากน้ี ซัพพลายเออร์จะต้องทําให้

มัน่ใจว่าพนักงานของตนได้รบัเอกสารการจ้างงานที่ผ่านการ  

ตกลงยนิยอมทัง้สองฝ่ายโดยอสิระและเคารพสทิธติามกฎหมาย

และตามสญัญาของพนักงาน 

 เสรีภาพในการรวมกลุ่ม  

ซัพพลายเออร์จะต้องเคารพสิทธิของพนักงานของตนในการ

รวมกลุ่มอย่างเสรีและการร่วมกันต่อรองตามกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด ทัง้น้ี พนักงานของซพัพลายเออร์

จะตอ้งไม่ถูกขม่ขู่หรอืคุกคามการใชส้ทิธติามกฎหมายของตนที่

จะเขา้ร่วมหรอืงดเวน้การเขา้ร่วมกลุ่มใด ๆ  

 การร้องทุกข ์

ซัพพลายเออร์จะต้องจัดให้มีช่องทางในการรายงานหรือ

รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัขอ้กําหนดใด ๆ ภายใต้ประมวลจรรยาบรรณ

ฉบับน้ีให้แก่พนักงานของตน และพนักงานผู้ซึ่งรายงานหรือ

รอ้งเรยีนโดยสุจรติจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองจากการตอบโต้หรอื

ประทุษรา้ยใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการรอ้งเรยีนดงักล่าว 

 สิทธิชุมชน 

ในการดําเนินการใด ๆ กต็าม ซพัพลายเออร์จะต้องเคารพสทิธิ

ชุมชน เช่น การเข้าถึงที่ดนิ, สทิธใินการใช้ที่ดนิ และสทิธิที่จะ

ได้รบัสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั เป็นต้น ทัง้น้ี ซพัพลายเออร์

ควรประเมิน, คาดการณ์ และหลีกเลี่ยงผลกระทบเชงิลบต่อ

ชุมชนทอ้งถิน่ทีต่นดําเนินงานอยู่หากเป็นไปได ้โดยเน้นกลุ่มที่

เปราะบางเป็นพเิศษ เช่น เดก็, ชนกลุ่มน้อยทางชาตพินัธุ ์และ

คนพืน้เมอืง เป็นตน้ 

 

5. สุขภาพและความปลอดภยั 

ซัพพลายเออร์จะต้องทํ าให้มัน่ ใจ ว่าพนักงานของตนมี

สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภยัและดตี่อสุขภาพตาม

กฎหมายและกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด  

พนักงานของซพัพลายเออร์จะต้องได้รบัข้อมูล, การฝึกอบรม 

และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสม 

นอกจากน้ี ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมโีปรแกรมดา้นความปลอดภยั

ที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงความ

ปลอดภยัของมนุษย,์ แผนเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉิน และ

การสมัผสักับสารเคมีและสารชีวภาพที่เป็นอันตราย รวมถึง

แผนเตรยีมความพรอ้มกรณีการระบาดของโรคตดิต่อทีก่ระจาย

ในวงกว้างหลายพื้นที่  (epidemics) และการระบาดของ

โรคติดต่อที่กระจายในวงกว้างทัว่โลก (pandemics) อีกด้วย 

นอกจากน้ี พนักงานของซพัพลายเออร์จะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้

ฤทธิส์ุราหรอืสารเสพตดิขณะทํางานใหก้บั KONE 

6. ส่ิงแวดล้อม  

ซัพพลายเออร์จะต้องพยายามทุกวิถีทางในการปกป้อง

สิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากกิจกรรมใด ๆ ที่มีต่อ

สิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีสุ่ด 

ซพัพลายเออร์จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบด้าน

สิง่แวดล้อมทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด รวมถงึขอ้กําหนดของ KONE ที่

เกี่ยวขอ้งกบัขอ้หา้มหรอืขอ้จํากดัในการใชส้ารบางชนิด พรอ้ม

ทัง้ตดิฉลากเพื่อการรไีซเคลิหรอืการกําจดัสารทีเ่กีย่วขอ้งตามที่

ระบุไว้ในข้อตกลงเพื่อการว่าจ้างหรอืซื้อขายใด ๆ กต็ามที่ทํา

กบั KONE 

ซพัพลายเออร์จะต้องได้รบัและคงไว้ซึ่งใบอนุญาต, ใบรบัรอง 

และการลงทะเบียนด้านสิ่งแวดล้อมทัง้หมดที่จําเป็นต่อการ

ปฏบิตังิาน และจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวทัง้สิน้ 

ซพัพลายเออร์จะต้องคอยกํากบัดูแล, ควบคุม, ลด และจดัการ

เกี่ยวกบัการปล่อยของเสยีและมลพษิ (ทัง้ทางอากาศ, ดนิ และ

น้ํา) และจดัการกับของเสียที่เกิดจากการดําเนินงานของตน

อย่างเหมาะสม และจะต้องพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกที่เกิดจากการดําเนินงานของตนอย่างต่อเน่ืองผ่านการ

ดําเนินการต่าง ๆ เช่น การเพิ่มอัตราการประหยัดพลังงาน,   

การหาพลงังานทดแทน และการกําจดั ลด และรไีซเคลิของเสยี 

เป็นตน้ 
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ซัพพลายเออร์จะต้องมีแนวทางในการจัดการกับความ

รบัผิดชอบด้านแวดล้อมของตนอย่างเหมาะสม, มีแบบแผน 

และเ ป็นระบบ โดยรวมถึงการสร้า ง ระบบการจัดกา ร

สภาพแวดลอ้มอย่างเหมาะสม หากทําได ้ 

7. สิทธิของทรพัยสิ์นทางปัญญาและการเผยแพร่  

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและอนุสญัญาระหว่าง

ประเทศว่าดว้ยสทิธขิองทรพัย์สนิทางปัญญาทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด 

ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ละเมิดสิทธิของทรพัย์สินทางปัญญา

ของ KONE หรอืของบุคคลภายนอก  

ซพัพลายเออรไ์ม่มสีทิธเิผยแพร่การร่วมมอืกบั KONE หรอืใช้

เครื่องหมายการค้าของ KONE โดยไม่ได้รบัการยินยอมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจาก KONE ล่วงหน้า เวน้แต่จะไดม้กีารตกลง

ไวเ้ป็นอย่างอื่น  

8. การกาํกบัดูแลและการรายงาน 

ซัพพลายเออร์จะต้องคอยกํากับดูแลการปฏิบัติตามประมวล

จรรยาบรรณฉบบัน้ีอย่างสมํ่าเสมอ  

ซัพพลายเออร์จะต้องให้สิทธิ KONE ในการเข้าถึงข้อมูลและ

เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดทีจํ่าเป็นต่อการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามประมวลจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์หากมกีารรอ้งขอ 

หาก KONE มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าซัพพลายเออร์อาจละเมิด

ประมวลจรรยาบรรณ (เช่น จากการตพีมิพ์ในสื่อ) KONE อาจ

พิจารณาหลักฐานของซัพพลายเออร์ด้วยตนเองหรือผ่าน         

ผู้ตรวจสอบบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ประมวลจรรยาบรรณของซพัพลายเออร ์ 

หากซัพพลาย เออร์ ได้ล ะ เมิดประมวลจรรยาบรรณใน

สาระสําคญัจริงตามความเห็นอันเป็นเหตุเป็นผลของ KONE 

ทาง KONE มีสิทธิที่จะยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ      

ซพัพลายเออรด์งักล่าวโดยใหม้ผีลทนัท ี 

หากซพัพลายเออร์ทราบว่าพนักงานของตนหรอืพนักงานของ 

KONE ละเมดิขอ้กําหนดใดๆ ของประมวลจรรยาบรรณฉบบัน้ี 

ซัพพลายเออร์จะต้องแจ้งให้ KONE ทราบโดยเร็วที่สุด ซัพ

พลายเออร์อาจหารือเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของ

KONE หรือรายงานไปยัง  compliance@KONE.com หรือ

รายงาน (โดยไม่จําต้องระบุตัวตน ทัง้น้ี แล้วแต่กฎหมาย

ภายในประเทศ) ผ่านสายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตาม

ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ข อ ง  KONE ( KONE Compliance Line) : 

https://www.speakupfeedback.eu/web/konesuppliers/. 

9. การใช้งาน  

การตกลงทํางานกับ KONE จะถือว่าซัพพลายเออร์ยืนยนัว่า

ตนเองและบริษัทในเครือจะปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ

ฉบับน้ี “บริษัทในเครือ” ในประมวลจรรยาบรรณฉบับ น้ี  

ห ม า ย ถึ ง บ ริ ษั ท ที่ ถู ก ค ว บ คุ ม โ ด ย ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ ,                     

ควบคุมซัพพลายเออร์ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับ       

ซพัพลายเออร ์ 

ซพัพลายเออร์จะต้องรบัประกนัว่าซพัพลายเออร์ ผูร้บัจา้งช่วง 

ที่ปรึกษา และหุ้นส่วนของตนจะปฏิบัติตามหลักการของ

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัน้ี 

 

ยอมรบัและอนุมติั 
 
 

สถานที ่

  

วนัที ่

 

 

ชื่อบรษิทั  

 

 

ลายมอืชื่อ 

 

  

 

เลขทะเบยีน 
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