ประมวลจรรยาบรรณสําหรับผู้จําหน่ ายของ KONE
และของขวัญเล็กๆ น้อยๆ) ถือเป็ นเรื$ องที$รับได้
แต่มีขอ้ แม้ว่าของที$ให้น8 นั จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายที$บงั คับใช้

บทนํา
KONE
ต้องการเป็ นหุน้ ส่วนธุรกิจที$น่าสนใจและต้องการความสัมพันธ์ที$เชื$อถือได้และเป็ นธรรมกับผู้
จําหน่ายเพื$อผลประโยชน์ร่วมกันของ KONE และผูจ้ าํ หน่าย KONE
คาดหวังที$จะได้รับทักษะ, การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื$อง, การควบคุมต้นทุน นวัตกรรม
และความน่าไว้วางใจจากผูจ้ าํ หน่ายของตน
ประมวลจรรยาบรรณสําหรับผูจ้ าํ หน่ายของ KONE (“ประมวลจรรยาบรรณ”)
จะอธิบายคุณค่าตามแนวปฏิบตั ิที$ KONE ใช้ดาํ เนินการไปทัว$ โลก KONE
คาดหวังให้ผจู้ าํ หน่ายของตนปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของประมวลจรรยาบรรณในการติดต่อกับ
KONE, พนักงานและผูจ้ าํ หน่ายของพวกเขา
และบุคคลภายนอกรวมถึงเจ้าหน้าที$ของรัฐและเจ้าหน้าที$หน่วยงานอื$นๆ
1.

การกํากับดูแลทางกฎหมาย

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที$บงั คับใช้ท8งั หมด
รวมทั8งกฎหมายควบคุมการส่งออกและบทลงโทษทางการค้าระหว่างประเทศที$บงั คับใช้ท8 งั หมด
ประมวลจรรยาบรรณมิใช่ส$ิ งที$เข้ามาแทนที$หรือควรได้รับการพิจารณาว่ามีผลเหนือกว่ากฎระเ
บียบที$บงั คับใช้แต่อย่างใด
หากมีไว้เพื$อกําหนดมาตรฐานความประพฤติข8นั ตํ$าที$ตอ้ งปฏิบตั ิตามเท่านั8น
ในกรณี ที$ผจู้ าํ หน่ายไม่สามารถปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณฉบับนี8ได้เนื$องจากมีกฎหมายแ
ละกฎระเบียบ
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องยึดถือเจตนารมณ์ของประมวลจรรยาบรรณฉบับนี8ตามเหตุอนั สมควร
หากธรรมเนียมหรื อแนวทางปฏิบตั ิทอ้ งถิ$นขัดแย้งกับประมวลจรรยาบรรณ
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณนี8
2.

การดําเนินธุรกิจ

2.1 หลักปฏิบตั ทิ างจริยธรรม
ในการดําเนินงานทุกครั8ง
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องยึดมัน$ ในหลักปฏิบตั ิทางจริ ยธรรมและเคารพสิ ทธิมนุษยชนตามเจตนารมณ์ขอ
งมาตรฐานที$ได้รับการยอมรับในระดับสากล
2.2 ข้อห้ ามเกี%ยวกับการประพฤติทุจริต
KONE คาดหวังให้ผูจ้ าํ หน่ายต่อต้านการติดสิ นบนและการทุจริ ต
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องรับประกันได้วา่ กรรมการ พนักงาน
และบุคคลภายนอกที$ดาํ เนินการในนามของผูจ้ าํ หน่ายจะไม่เสนอ สัญญา ให้
หรื อยอมรับสิ นบนใดๆ หรื อจ่ายเงิน
หรื อรับค่าตอบแทนในทางมิชอบเพือ$ ให้ได้มาซึ$งธุรกิจใหม่, รักษาธุรกิจที$มีอยู่
หรื อรับผลประโยชน์อื$นๆ ในทางที$ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ$ง
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนการติดสินบนหรื อเงินใต้โต๊ะ
หรื อเสนอสิ$ งล่อใจให้แก่พนักงานของ KONE,
ครอบครัวหรื อเพือ$ นฝูงของพวกเขาเพือ$ ให้ได้มาหรื อรักษาธุ รกิจใดๆ
มารยาททางธุรกิจตามธรรมเนียมหรื อที$มีเหตุอนั สมควร
รวมถึงของขวัญและการต้อนรับของบริ ษทั (เช่น สันทนาการ มื8อกลางวันทางธุ รกิจ
ประมวลจรรยาบรรณสําหรับผูจ้ าํ หน่ายของ KONE
ฉบับ 2
1 เมษายน 2015
POLICY-0080

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องไม่หยิบยืน$ มารยาททางธุรกิจให้แก่พนักงานของ KONE
หรื อสมาชิ กในครอบครัวของพนักงานในสถานการณ์ใดๆที$อาจมีอิทธิพล
หรื อดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพนักงานในส่วนที$เกี$ยวข้องกับผูจ้ าํ หน่าย
ดังนั8น ผูจ้ าํ หน่ายจึงควรใช้การยับยั8งชัง$ ใจในการเสนอมารยาททางธุรกิจให้แก่พนักงานของ
KONE และสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน มารยาททางธุรกิจใดๆ
ก็ตามต้องมีเหตุผลสมควรตามขอบเขต มูลค่า และความถี$
และต้องสะท้อนให้เห็นถึงธรรมเนียมทางธุรกิจท้องถิ$นทัว$ ไป อย่างไรก็ตาม
ห้ามมีการเสนอเงินสดหรื อสิ$ งที$เทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ แต่อย่างใด
2.3 ผลประโยชน์ทับซ้ อน
ผูจ้ าํ หน่ายควรหลีกเลี$ยงการมีปฏิสัมพันธ์กบั พนักงานของ KONE ที$อาจทับซ้อน
หรื อดูประหนึ$งว่าทับซ้อนกับหน้าที$รับผิดชอบของพนักงานในการดําเนินการเพื$อผลประโยชน์
ที$ดีที$สุดของ KONE ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องเปิ ดเผยให้ KONE
รับรู้ถึงผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อสถานการณ์ท8 งั หมดที$ส่อให้เห็นถึงผลประโยชน์ทบั ซ้อนซึ$งมี
ความเชื$อมโยงกับ KONE
ผูจ้ าํ หน่ายต้องแจ้งให้ KONE ทราบหากพนักงานของ KONE
หรื อสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของพนักงานมีผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื$นใดใ
นผูจ้ าํ หน่าย นอกจากนี8 ผูจ้ าํ หน่ายยังต้องแจ้งให้ KONE ทราบด้วยหากพนักงานของ KONE
หรื อสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของพนักงานมีตาํ แหน่งในการบริ หารจัดการให้ผจู้ าํ หน่าย
หรื อทํางานให้กบั ผูจ้ าํ หน่าย
และพนักงานดังกล่าวสร้ างผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อพฤติการณ์ที$ส่อว่าเป็ นเช่นนั8น
2.4 การแข่งขันทีเ% ป็ นธรรม
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรมภายใต้กฎระเบียบแลกฎหมายแข่งขันทางการค้าที$บงั
คับใช้ท8งั หมด ตัวอย่างเช่น ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องไม่ทาํ ข้อตกลงใดๆ
กับคูแ่ ข่งเพื$อเพิ$มราคาหรื อจํากัดความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์
3.

แรงงานและสิทธิมนุษยชน

3.1 การไม่ เลือกปฏิบตั ิ
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องปฏิบตั ิตอ่ พนักงานของตนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงานหรื อเลื$อนตําแหน่งพนักงานจากเพศ อายุ ศาสนา
สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ ความเห็นทางการเมือง
หรื อถิ$นกําเนิดของชนชาติหรื อชาติพนั ธุ์ หรื อคุณลักษณะอื$นใดที$คล้ายคลึงกัน
ซึ$งไม่เกี$ยวข้องกับคุณสมบัติส่วนบุคคล หรื อข้อกําหนดที$ตอ้ งมีอยูต่ ามปกติวิสยั ของงาน
3.2 แรงงานเด็กหรือแรงงานที%ถูกบังคับ
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องไม่ใช้แรงงานเด็กหรื อแรงงานที$ถูกบังคับ
หรื อทําสัญญากับผูร้ ับจ้างช่วงหรื อผูจ้ าํ หน่ายที$ใช้แรงงานดังกล่าว ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ทั8งสิ8 น
3.3 การเคารพและการให้ เกียรติ
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องปฏิบตั ิตอ่ พนักงานของตนอย่างให้เกียรติและแสดงความนับถือ
และจะต้องรับประกันว่าพนักงานของตนมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที$ปราศจากการคุกคาม
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องไม่ยอมให้มีการคุกคามทุกรู ปแบบเกิดขึ8นกับพนักงาน
1 (2)

ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ทางกายหรื อทางวาจา

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องคอยกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณอย่างสมํ$าเสมอ

3.4 ค่าจ้างและผลประโยชน์

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องให้สิทธิ@ KONE
ในการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที$เกี$ยวข้องทั8งหมดที$จาํ เป็ นต่อการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามประ
มวลจรรยาบรรณของผูจ้ าํ หน่ายหากมีการร้องขอ หาก KONE
มีเหตุผลที$จะเชื$อว่าผูจ้ าํ หน่ายอาจละเมิดประมวลจรรยาบรรณ (เช่น จากการตีพิมพ์ในสื$ อ)
KONE
อาจพิจารณาหลักฐานของผูจ้ าํ หน่ายด้วยตนเองหรื อผ่านผูต้ รวจสอบบุคคลภายนอกเพื$อตรวจส
อบการปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณของผูจ้ าํ หน่าย

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องทําให้มน$ั ใจได้วา่ ค่าตอบแทนที$จ่ายให้แก่พนักงานสอดคล้องกับกฎหมายกําห
นดอัตราค่าจ้างที$บงั คับใช้ท8 งั หมด รวมถึงกฎหมายที$เกี$ยวข้องกับค่าจ้างขั8นตํ$า ค่าทํางานล่วงเวลา
และผลประโยชน์บงั คับให้จ่ายโดยรัฐ
3.5 เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องเคารพสิ ทธิ@ของพนักงานของตนในการรวมกลุม่ อย่างเสรีและการร่ วมกันต่อร
องตามกฎหมายและกฎระเบียบที$บงั คับใช้ท8 งั หมด
4.

สุ ขภาพและความปลอดภัย

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องจัดให้พนักงานของตนมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที$ปลอดภัยและดีตอ่ สุขภ
าพตามกฎหมายและกฎระเบียบที$บงั คับใช้ท8 งั หมด
พนักงานของผูจ้ าํ หน่ายจะต้องได้รับข้อมูล การฝึ กอบรม
และอุปกรณ์เพือ$ สุ ขภาพและความปลอดภัยที$เหมาะสม นอกจากนี8
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องมีโปรแกรมด้านความปลอดภัยที$มีประสิทธิภาพ
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงความปลอดภัยของมนุษย์ แผนเตรี ยมความพร้อมกรณีฉุกเฉิ น
และการสัมผัสกับสารเคมีและสารชีวภาพที$เป็ นอันตรายอีกด้วย
พนักงานของผูจ้ าํ หน่ายจะต้องไม่ตกอยูภ่ ายใต้ฤทธิ@สุราหรื อสารเสพติดขณะทํางานให้กบั
KONE
5.

สิ%งแวดล้ อม

หากผูจ้ าํ หน่ายได้ละเมิดประมวลจรรยาบรรณในสาระสําคัญจริ งตามความเห็นที$เห็นเหตุเป็ นผล
ของ KONE ทาง KONE
มีสิทธิที$จะยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูจ้ าํ หน่ายดังกล่าวโดยให้มีผลทันที
หากผูจ้ าํ หน่ายรู้สึกกังวลว่ามีบางอย่างขัดแย้งกับประมวลจรรยาบรรณฉบับนี8
ผูจ้ าํ หน่ายนั8นจะต้องรายงานเรื$ องดังกล่าวให้ KONE รับทราบ
เราขอสนับสนุนให้ผจู้ าํ หน่ายปรึ กษากับฝ่ ายบริ หารจัดการอาวุโสท้องถิ$นของ KONE
อย่างไรตาม ผูจ้ าํ หน่ายยังอาจติดต่อฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามของ KONE ได้ที$
compliance@kone.com
8.

การใช้ งาน

การตกลงทํางานกับ KONE
จะถือว่าผูจ้ าํ หน่ายยืนยันว่าตนเองและบริ ษทั ในเครื อจะปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณฉบับนี8
“บริ ษทั ในเครื อ” ในประมวลจรรยาบรรณฉบับนี8 หมายถึงบริ ษทั ที$ถกู ควบคุมโดยผูจ้ าํ หน่าย
ควบคุมผูจ้ าํ หน่าย หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมร่ วมกับผูจ้ าํ หน่าย

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องพยายามทุกวิถีทางในการปกป้ องสิ$งแวดล้อม
และลดผลกระทบจากกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที$มีตอ่ สิ$ งแวดล้อมให้นอ้ ยที$สุดเท่าที$จะทําได้
โดยเฉพาะอย่างยิ$ง ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องได้รับ ดูแลรักษา และปฏิบตั ิตามใบอนุญาต ใบรับรอง
และการลงทะเบียนด้านสิ$ งแวดล้อมทั8งหมดที$จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องรับประกันว่าผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ ับจ้างช่วง ที$ปรึ กษา
และหุน้ ส่วนของตนจะปฏิบตั ิตามหลักการของประมวลจรรยาบรรณฉบับนี8

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องคอยกํากับดูแล ควบคุม และบําบัดนํ8าเสี ย มลพิษทางอากาศ
หรื อของเสี ยที$เกิดจากการดําเนินงานของตนอย่างเหมาะสม
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องพยายามลดปริ มาณของเสียให้อยูใ่ นระดับที$ควบคุมได้

สถานที$

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องมีแนวทางในการพิจารณาถึงประเด็นปั ญหาด้านสิ$ งแวดล้อมที$เป็ นระบบอย่างเ
พียงพอ โดยรวมถึงการสร้างระบบการจัดการด้านแวดล้อมอย่างเหมาะสม หากทําได้
ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ$งแวดล้อม
รวมถึงข้อกําหนดของ KONE ที$เกี$ยวข้องกับข้อห้ามหรื อข้อจํากัดการใช้สารบางชนิด
พร้อมทั8งติดฉลากเพื$อการรี ไซเคิลและการกําจัด และจัดทํารายการสารอันตรายของ KONE
หากทําได้

ยอมรับและอนุมตั ิ
วันที$

ชื$อบริ ษทั
ลายเซ็น

เลขทะเบียนนิติบุคคล

ผูจ้ าํ หน่ายจะได้รับการสนับสนุนให้มีกาํ หนดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลิตภัณฑ์แต่ละช
นิด
6.

สิทธิของทรั พย์ สินทางปัญญาและการเผยแพร่

ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิของทรัพย์สินท
างปั ญญาที$บงั คับใช้ท8 งั หมด ผูจ้ าํ หน่ายจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ ของทรัพย์สินทางปั ญญาของ
KONE หรื อของบุคคลภายนอก
ผูจ้ าํ หน่ายไม่มีสิทธิ@เผยแพร่ การร่วมมือกับ KONE หรื อใช้เครื$ องหมายการค้าของ
KONE โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก KONE ล่วงหน้า
เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้เป็ นอย่างอื$น
7.

การกํากับดูแล

ประมวลจรรยาบรรณสําหรับผูจ้ าํ หน่ายของ KONE
ฉบับ 2
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