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เรียน เพื่อนพนักงาน

ความซื่อสัตย์และพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ถือเป็นปัจจัยสำาคัญในความ 
สำาเร็จของ KONE ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็น 
รากฐานสำาหรับแนวทางการทำางานของเรากับลูกค้า, ทีมงาน และคู่ค้าธุรกิจ 
ทั่วโลก

นอกเหนือจากค่านิยมของเรา กล่าวคือ ใส่ใจ, ลูกค้า, ร่วมกัน และกล้าเริ่ม 
แล้ว ความซื่อสัตย์ในการทำางานของเรายังเป็นบ่อเกิดของความแข็งแกร่ง 
และความได้เปรียบในการแข่งขันของเราอีกด้วย ที่ KONE เราทุกคนต่างม ี
บทบาทที่สำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาวัฒนธรรมของบริษัทที่ 
แข็งแกร่งของเรา โดยพื้นฐานแล้วนี่คือวิธีที่เราปรับปรุงประสิทธิภาพ สร้าง 
แรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง และดำาเนินการตามกลยุทธ์ของเรา 

การดำาเนินการอย่างมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่เราทำาถือว่ามี 
ความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการมีประสิทธิภาพการทำางานที่แข็งแกร่ง  
ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ผมยินดีที่จะแนะนำาประมวลจรรยาบรรณของ  
KONE ฉบับปรับปรุงซึ่งจะเป็นเครื่องมือชี้นำาในการตัดสินใจประจำาวัน และ 
ช่วยให้เราทำางานโดยสอดคล้องตามแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรม 

ภายใต้ประมวลจรรยาบรรณฉบับปรับปรุงนี้ี เราได้เน้นย้ำามากขึ้นในความ 
หลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียว มีการเพิ่มเติมแนวทางเกี่ยวกับการ 
ฉ้อโกง ทุจริต และการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนเพิ่มเติมหัวข้อใหม่เกี่ยว 
กับสิทธิมนุษยชนอีกด้วย โดยประมวลจรรยาบรรณนี้ยังสนันสนุนความมุ่งมั่น 
องเราต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะทำาให้ทุกคน 
รู้สึกมีคุณค่า กล้าที่จะเป็นตัวเอง และไม่ว่าอย่างไรก็ตาม คุณจะต้องหารือ 
กับผู้จัดการหรือหัวหน้างานของคุณหากเชื่อว่ามีการละเมิดประมวล 
จรรยาบรรณเกิดขึ้น นั่นคือสิ่งถูกต้องที่คุณควรทำา

ผมรู้สึกภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นของทุกคนที่มีต่อวัฒนธรรมและชื่อเสียง 
ของเรา การดำาเนินธุรกิจของเราด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจริยธรรม 
อย่างต่อเนื่อง จะทำาให้เราสามารถสร้างอนาคตที่สดใสให้กับลูกค้า บริษัท 
ของเรา และสำาหรับคนรุ่นต่อไปได้ในอนาคต

Henrik Ehrnrooth

ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
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• 	

ประมวลจรรยาบรรณของเราถือเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องตลอดการทำางานในแต่ละวันไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เราทราบดี
ว่าการดำาเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม, ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมจะสร้างสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่ดี และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า
ทางธุรกิจของเรา 
ประมวลจรรยาบรรณช่วยให้เราทุกคนเข้าใจตรงกันโดยกำาหนดความ
รับผิดชอบและแนวปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมที่เราคาดหวังให้พนักงานและ
บริษัทต่าง ๆ ของ KONE ถือปฏิบัติ 
KONE ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้
ทั้งหมดอย่างเต็มที่ ประมวลจรรยาบรรณนี้ไม่ได้ใช้ทดแทนหรือแทนที่
กฎหมายและข้อบังคับในแต่ละประเทศ
KONE ให้ความสำาคัญต่อบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติใน
แต่ละประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากบรรทัดฐานและแนว
ปฏิบัติดังกล่าวขัดแย้งกับประมวลจรรยาบรรณนี้ พนักงานต้องปฏิบัติ
ตามประมวลจรรยาบรรณ  

ประมวลจรรยาบรรณมีผลบังคับใช้กับผู้อำานวยการ, เจ้าหน้าที่, ผู้จัดการ 
และพนักงานทั้งหมดของ KONE ทั่วโลก และครอบคลุมบริษัทในเครือ, 
สาขา และหน่วยงานอื่นๆ ที่ KONE มีอำานาจในการควบคุมและบริหาร
จัดการ
เราทุกคนจะต้องอ่าน, ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตามประมวล 
จรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
การละเมิดประมวลจรรยาบรรณอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย
ตลอดไปจนถึงการเลิกจ้าง 

วัตถุประสงค์

ขอบเขต

วัตถุประสงค์
และขอบเขต
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ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ่านและทำาความเข้าใจประมวลจรรยาบรรณ

หลีกเลี่ยงการกระทำาที่อาจนำาไปสู่พฤติกรรม
ที่ผิดกฎหมายหรือสร้างความเสียหายต่อชื่อ
เสียงของ KONE

แจ้งข้อกังวลและสอบถามเมื่อพบบางอย่างที่ดู
เหมือนไม่ถูกต้อง 

หากตัวเรามีทัศนคติของการเป็นผู้นำาแล้ว 
องค์กรทั้งองค์กรของเราก็ย่อมเจริญรุ่งเรือง 
เราทุกคนมีบทบาทสำาคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมการทำางานที่ดีและขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเอาใจใส่และให้
เกียรติกัน เข้าใจกฎระเบียบต่าง ๆ และพูดออกมาหาก
มีบางอย่างที่ดูไม่ถูกต้อง

นำาทีมของคุณด้วยการแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างและ
ขับเคลื่อนทีมด้วยวัฒนธรรมของ KONE พึงระลึกว่า
ตนเองและสมาชิกในทีมของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ แสดงบทบาท
สำาคัญในการตอบคำาถามและแก้ไขปัญหาหรือส่งเรื่อง
เพื่อพิจารณาต่อไปเพื่อยกระดับปัญหาอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นหน้าที่ของทุกคน การ
ดำาเนินการด้วยความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่องจะทำาให้
เราประสบความสำาเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับ
ลูกค้าของเราได้

ความรับผิดชอบที่ทุกคนมีร่วมกัน:ความรับผิดชอบ
เริ่มต้นที่ตัวคุณ

หารือกับผู้จัดการหรือหัวหน้างาน, 
ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์, ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล หากเป็นข้อกังวลที่
ยากต่อการตัดสินใจ

พนักงาน

องค์กร KONE

ผู้จดัการ/หัวหน้างาน
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เราดำาเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมและมี
จริยธรรม 



เราดำาเนินการโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ KONE 
อยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งหมดอย่างจริงจัง เราจะไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ส่วนตัว
ของเราส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจใดๆ ที่เรา
กระทำาในนามของ KONE  

เราต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือ
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดต่อผู้จัดการหรือหัวหน้างาน, ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ภาพรวม

ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร? 
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อผล
ประโยชน์ส่วนตัวของเราขัดแย้งกับความ
รับผิดชอบในการทำางานของเราหรือผล
ประโยชน์ของ KONE 

ผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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เราต้องปกป้องผลประโยชน์ของ KONE และชื่อเสียงส่วนตัวของเราด้วยการ
เปิดเผยและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด 
ซึ่งจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เราอาจถูกตั้งคำาถามถึงเจตนาและ/หรือ
ความซื่อสัตย์ของเรา 

ถือเป็นสิ่งสำาคัญที่คุณจะต้องเข้าใจถึงความขัดแย้ง
ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องเปิดเผย ได้แก่

• คุณมีงานเสริมนอกเหนือจากงานประจำาที่ KONE

• คุณเป็นกรรมการของบริษัทคู่แข่ง, ซัพพลายเออร์ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของ 
KONE

• คุณทำางานให้กับคู่แข่ง หรือซัพพลายเออร์หรือลูกค้าปัจจุบันของ KONE 
รวมถึงหรือแม้กระทั่งซัพพลายเออร์หรือลูกค้าที่ยังอยู่ระหว่างการเสนอหรือ
แนะนำาและงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือบทบาทในฐานะพนักงานของ KONE

• คุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณเป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าของหรือ
เป็นหุ้นส่วนที่สำาคัญในบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทที่ทำาธุรกิจกับ KONE หรือ
ต้องการทำาธุรกิจกับ KONE

• คุณใช้ตำาแหน่งของคุณเองที่ KONE หรือข้อมูลที่เป็นความลับของ KONE 
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณเองหรือผลประโยชน์ของเพื่อน
หรือสมาชิกในครอบครัว

• คุณมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับเพื่อนร่วมงาน
ที่เป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

• คุณมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจ้างงานสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของ
คุณ

สมาชิกในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ในครอบครัว หมายถึง พ่อแม่, คู่สมรส, 
คู่ครอง, ลูก, พี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง, ลุง, ป้า, น้า, อา หรือญาติอื่นใด 

คุณจำาเป็นต้องรู้อะไรบ้าง? สัญญาณเตือนภัย
ผลประโยชน์ทับซ้อน	

ในระหว่างชั่วโมงทำางาน เราคาดหวังให้
พนักงานทุ่มเทความพยายามเต็มเวลาให้กับ
ธุรกิจของ KONE ควรหลีกเลี่ยงการทำางาน
เสริมและกิจกรรมส่วนตัวที่อาจส่งผลเสียต่อผล
ประโยชน์ของ KONE

เราทุกคนทราบดีว่า...

ฉันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าได้มีการตรวจสอบผลประโยชน์
ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และดำาเนินการตามความ
เหมาะสมเพื่อแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนดัง
กล่าว โดยอาจขอความช่วยเหลือจากฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตามความจำาเป็น

ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน... 

ฉันจะตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ 
KONE ฉันจะต้องรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นทั้งหมดต่อผู้จัดการหรือ
หัวหน้างาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย 
หรือฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ในฐานะพนักงาน… 

การดำาเนินธุรกิจของเรา เช่น การคัดเลือก
บุคลากรและการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีความเป็น
ธรรมและเสมอภาค ซึ่งหมายความว่าการตัดสิน
ใจของเราจะต้องไม่ได้รับอิทธิพลจากความ
สัมพันธ์ส่วนตัว
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เราต้องไม่มีส่วนร่วมในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
หรือโดยทุจริตกับบุคคลภายนอก รวมถึงลูกค้า, ตัวแทน,  
ผู้แทนจำาหน่าย ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาช่วง 
เราดำาเนินการวิเคราะห์สถานะกิจการหรือธุรกิจของบุคคล
ภายนอกทั้งหมดที่เราติดต่อธุรกิจด้วยอย่างเหมาะสม 

เราไม่จ่ายหรือรับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ และเราไม่จ่ายค่า
อำานวยความสะดวก (การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ที่ไม่เป็น
ทางการให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขอรับการอนุมัติ/ 
ใบอนุญาต หรือเพื่ออำานวยความสะดวกในการทำาธุรกรรม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจ) เช่นกัน 

เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง
ทางธุรกิจใด ๆ ที่เราเสนอให้หรือยอมรับจากบุคคลภายนอก
นั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เรียบง่าย และสอดคล้องกับ
กฎหมายที่บังคับใช้และกฎระเบียบภายในของบริษัท 

หากเราต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เราจะ
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงและปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เราจะไม่ดำาเนินการบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมืองใด 
ๆ และเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบริจาคและการ
สนับสนุนทั้งหมดเป็นไปอย่างเหมาะสมและได้รับการอนุมัติ
ตามกฎระเบียบภายในของบริษัท

เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน, การสนับสนุนเงินทุนแก่ 
ผู้ก่อการร้าย และการหลีกเลี่ยงภาษี

การทุจริต ภาพรวม
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การติดสินบนคืออะไร?
การติดสินบนคือการจ่ายเงิน, ให้ของขวัญ, 
ให้ความช่วยเหลือ หรือให้สิ่งอื่นใดก็ตามที่มี
มูลค่า ที่เสนอหรือให้โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
ได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม 

การเสนอ, ร้องขอ หรือรับสินบนเป็นสิ่งต้อง
ห้ามโดยเด็ดขาดที่ KONE

ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามประมวล 
จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์หรือ
ผู้แทนจำาหน่ายของเรา 

คุณสงสัยว่าอาจมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือผิด
จริยธรรม 

แนะนำาการจัดการธุรกิจที่ผิด
กฎหมายหรือผิดจริยธรรมให้แก่ 
KONE

ลูกค้าขอให้ KONE ยอมรับการ
ชำาระเงินจากบุคคลภายนอกซึ่ง 
KONE ไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญา
หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศอื่น 

ผู้จัดการฝ่ายระบบอาคารสถานที่
เรียกรับเงินเพื่อเป็นการตอบแทน
การให้ความช่วยเหลือแก่ KONE

เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับค่าใช้จ่าย
ที่ไม่เป็นทางการเพื่อการปล่อย
ผลิตภัณฑ์หรืออะไหล่ของเราออก
จากศุลกากร หรือเพื่อเร่งรัด 
ใบอนุญาตหรือวีซ่า

ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างองค์กรหรือโครงสร้างการ
เป็นเจ้าขององค์กร 

พยายามโน้มน้าวการตัดสินใจทาง
ธุรกิจของคุณ เช่น สัญญาว่าจะ
ให้ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่
เหมาะสมแก่คุณหรือ KONE หรือ
อ้างว่าพวกเขามีอิทธิพลพิเศษเหนือ
ลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ลูกค้าเสนอชำาระเงินสดให้กับ KONE 

KONE ชำาระเงินค่าบริการหรือสินค้า
ก่อนเริ่มดำาเนินการหรือก่อนได้รับ
สินค้า

คุณถูกเพื่อนร่วมงาน, ซัพพลายเออร์ 
หรือลูกค้ากดดันให้:

• ใช้บริการจากบุคคลภายนอกที่
เฉพาะเจาะจง

• ข้ามกระบวนการคัดเลือกและการ
อนุมัติที่เกี่ยวข้อง

• จ้างงานเพื่อนหรือสมาชิกใน
ครอบครัว

• บริจาคให้กับองค์กรการกุศลหรือ
องค์กรใด ๆ อย่างเฉพาะเจาะจง

เราต้องปฏิเสธคำาขอหรือข้อเสนอเกี่ยวกับชำาระเงิน, ของขวัญ หรือความ
ช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสม และรายงานต่อฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายกำากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทันที

เพื่อให้แน่ใจว่าการให้ของขวัญ,การเลี้ยงรับรอง และ 
การสนับสนุนและการบริจาคไม่ถือเป็นการให้สินบน 
เราต้องตรวจสอบเสมอว่าของขวัญ, การเลี้ยงรับรอง 
และการสนับสนุนหรือบริจาคเหล่านั้นมวีัตถุประสงค์
ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปอย่างเหมาะ
สม และได้รับการอนุมัติตามนโยบายและกฎระเบียบ
ภายในของบริษัท 

คุณสังเกตพบหรือทำางานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่...

กิจกรรมทางธุรกิจที่น่าสงสัย เช่น:

การทุจริต

เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนที่
เข้มงวดกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้น เราจึงต้องให้ความ
สำาคัญในการติดต่อประสานงานด้วยเป็นพิเศษ 

เราจะไม่จ่ายหรือเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้า
หน้าที่ของรัฐเพื่อพยายามและโน้มน้าวการตัดสิน
ใจของพวกเขา 

KONE จะไม่บริจาคเงินหรือทรัพยากรไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมให้กับการรณรงค์ทางการ
เมือง, พรรคการเมือง, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,  
เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง

เราต้องไม่ใช้สถานที่หรืองานกิจกรรมของ KONE 
เพื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ทางการเมือง

ทรัพยากร 

ห้ามซัพพลายเออร์, ตัวแทน, ที่ปรึกษา,  
ผู้แทนจำาหน่าย และตัวแทนอื่น ๆ เกี่ยวพัน
กับการให้หรือรับสินบนหรือกิจกรรมอื่นใด ที่
เป็นการทุจริตในนามของเราโดยเด็ดขาด

เราคาดหวังให้บุคคลภายนอกเหล่านั้นมี
ระดับจริยธรรมและปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่
คล้ายคลึงเช่นเดียวกันกับ KONE ทั้งนี้ พวก
เขาจะต้องลงนามรับทราบประมวล 
จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์/ผู้แทน
จำาหน่ายของ KONE ตามที่เหมาะสม

KONE Global Instructions on 
Sponsorship & Donations

Instructions on Gifts & 
Corporate Hospitality

คุณจำาเป็นต้องรู้อะไรบ้าง? สัญญาณเตือนภัย
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เราส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและตรงไปตรงมาในทุก
สิ่งที่เราทำา เรามุ่งมั่นอย่างแข็งขันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในทุกการดำาเนินการของเรา

คู่แข่งที่ร่วมมือกันทางการตลาด (เช่น การ
กำาหนดราคาหรือการแบ่งสรรปันส่วน
ตลาด) จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า
บริษัทที่แข็งแกร่งใช้อำานาจเหนือตลาดใน
ทางที่ผิดจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า

การปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดการ
แข่งขันทางการค้า

ภาพรวม
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ถือเป็นสิ่งสำาคัญที่คุณจะต้องเข้าใจว่าการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านการแข่งขัน
ทางการค้าส่งผลต่อธุรกิจของ KONE 
อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้คุณสามารถตระหนัก
ถึงการดำาเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสมและทำาให้
มั่นใจว่าพฤติกรรมของคุณสอดคล้องกับ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และหลีก
เลี่ยงการละเมิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 

เข้าร่วมในข้อตกลงเพื่อจำากัดการผลิต รวม
ถึงจำากัดปริมาณหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์/
บริการที่เฉพาะเจาะจง

กำาหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ตายตัวกับคู่แข่ง 
รวมถึงเงื่อนไขการรับประกันหรือเงื่อนไข
สัญญาอื่นๆ ในสัญญาที่ทำากับลูกค้า 

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าที่ละเอียดอ่อนกับ 
คู่แข่ง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า, ราคา, 
ส่วนลด หรือการวิจัยและพัฒนา

มีส่วนร่วมในการกำาหนดราคา นั่นคือเราไม่
ยอมรับการกำาหนดราคา ส่วนลด หรือส่วนต่าง
กำาไรร่วมกับคู่แข่ง

มีส่วนร่วมในการฮั้วประมูล กล่าวคือ ตกลงราคา
กันเพื่อกำาหนดราคาไว้ล่วงหน้าเพื่อชนะการ
ประมูล 
มีส่วนร่วมในการแบ่งสรรส่วนแบ่งทางการ
ตลาดหรือทำาข้อตกลงในการจัดสรรลูกค้าหรือ
อาณาเขตกับคู่แข่ง

การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอาจนำาไปสู่
ผลที่ร้ายแรงอย่างยิ่งทั้งสำาหรับ KONE และพนักงาน
ต่อส่วนตัว ผลที่ตามมาอาจรวมถึงค่าปรับจำานวนมาก, 
การถูกเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากลูกค้า, โทษ
ทางอาญาสำาหรับพนักงาน และความเสียหายร้ายแรง
ต่อชื่อเสียงของ KONE

• คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของ KONE 
เกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติสำาหรับการขายอะไหล่
ชิ้นส่วนที่สำาคัญของ KONE ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า
เราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำาหรับบริษัทที่
มีอำานาจเหนือตลาด

• คุณต้องติดต่อกับคู่แข่งให้น้อยที่สุด และตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าการปรึกษาหารือกับคู่แข่งในสมาคมการ
ค้าหรือการประชุมอื่นที่คล้ายคลึงกันจะไม่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อทางธุรกิจที่ละเอียดอ่อน

เราจะไม่มีส่วนร่วมในการทำาข้อตกลงเพื่อการฮั้วราคาหรือเพื่อ
การต่อต้านการแข่งขันที่เป็นธรรม เราจะไม่ …

คุณมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสังเกตเห็นการติดต่อสื่อสารกับคู่แข่ง ที่ดูมี
ความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น:

การปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

ทรัพยากร 

• คุณได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดคุยเรื่องราคาหรือเงื่อนไขการขายอื่นๆ กับคู่แข่ง

• คุณพบเพื่อนร่วมงานเก่าซึ่งเคยทำางานใน KONE แต่ตอนนี้ทำางานให้กับ
คู่แข่ง และพวกเขาถามคุณเกี่ยวกับโครงการปัจจุบันและลูกค้าที่คุณกำาลัง
ทำางานด้วย

• คุณเห็นอีเมลจากคู่แข่งที่อ้างถึง "โครงการที่ตกลง" กับ KONE

• คุณเข้าร่วมการประชุมซึ่งมีคู่แข่งเข้าร่วมประชุมด้วยและตระหนักว่าไม่มี
หัวข้อหรือวาระการประชุมที่ชัดเจน อีกทั้งไม่มีนักกฎหมายอยู่ในที่ประชุม
แต่อย่างใด

• คู่แข่งเสนอให้ KONE เข้าร่วมโครงการเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการ
ประมูลราคาเพื่อให้แน่ใจว่า "ทุกฝ่ายได้สมประโยชน์ตามที่ต้องการ"

คุณสามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้าเพิ่มเติมูได้ที่Competition Compliance Policy, ซึ่ง
กำาหนดและอธิบายมาตรฐานพฤติกรรมร่วมกันของเราในด้าน
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียนรู้พิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของกฎ
ระเบียบการแข่งขันทางการค้าที่มีต่อยอดขายอะไหล่ของเราได้ท ี่ 
Key Part Policy.

หากคุณพบสัญญาณเตือนภัยหรือพฤติกรรมที่ขัด
ต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมอื่นใด หรือคุณไม่แน่ใจ
ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรในสถานการณ์ดังกล่าว 
โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมาย 

คุณจำาเป็นต้องรู้อะไรบ้าง? สัญญาณเตือนภัย
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ด้วยลักษณะการดำาเนินธุรกิจทั่วโลกของเราที่ KONE เรา
จำาเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านการควบคุมการส่ง
ออกและศุลกากรมากมายหลายส่วน 
ข้อกำาหนดเหล่านี้ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ข้าม
พรมแดน, การใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี, การแลก
เปลี่ยนความรู้ และความสามารถของเราในการทำาธุรกิจ
กับหลากหลายหน่วยงาน

เราดำาเนินธุรกิจของเราตามกฎหมายและ
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการส่งออกและ
ศุลกากรที่บังคับใช้ทั้งหมด  

เราต้องทำาให้แน่ใจว่า KONE จะปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดทางการค้าในทุกส่วนของการ
ดำาเนินงาน

การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎ
ระเบียบทางการค้า

ภาพรวม
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การควบคุมการส่งออก 
กำาหนดข้อจำากัดทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมสำาหรับการทำาธุรกิจที่ผ่าน
บุคคล, ประเทศ หรือภูมิภาคที่อยู่ภาย
ใต้มาตรการคว่ำาบาตร และธุรกิจใน
สินค้าเชิงกลยุทธ์, ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยี 

กฎระเบียบด้านศุลกากร 
กำาหนดกรอบการกำากับดูแลการนำา
เข้าและส่งออกสำาหรับธุรกิจของ
เราด้วยข้อกำาหนดขั้นตอนและสิทธิ
ประโยชน์ทางศุลกากรที่มีอยู่

กฎหมายและข้อบังคับทางการ
ค้าเมื่อต้องดำาเนินการวางแผน
หรือจัดการธุรกรรมทางธุรกิจ
ใด ๆ รวมถึงการเคลื่อนย้าย
สินค้าข้ามพรมแดน, การถ่าย
โอนซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี 
หรือธุรกรรมทางการเงิน 

ว่าธุรกรรมดังกล่าวอาจเป็น
ธุรกรรมทางกายภาพ เช่น การ
เคลื่อนย้ายสินค้า หรือไม่ใช่
ธุรกรรมทางกายภาพ เช่น การ
ถ่ายโอนข้อมูลหรือเทคโนโลยี 
หรือการเปิดเผยข้อมูลด้วยวิธี
การหรือระบบอำานวยความ
สะดวกใด ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ว่าข้อมูลและเอกสารทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้าและ
ส่งออกมีความถูกต้องและครบ
ถ้วนพร้อมหลักฐานการตรวจ
สอบที่เหมาะสม โดยไม่คำานึงถึง
ความถี่หรือมูลค่าของธุรกรรม 

เราปฏิบัติตาม เราเข้าใจ เราจะต้องทำาให้มั่นใจ 

โปรดระวังการละเมิดใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกหรือกฎ
ระเบียบด้านศุลกากรที่อาจเกิดขึ้น เช่น 

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทางการค้า

ทรัพยากร 

• การลงนามในสัญญากับคนกลางเมื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอยู่
ภายใต้มาตรการคว่ำาบาตร 

• ดำาเนินการขนส่งหรือการชำาระเงินผ่านประเทศอื่นโดยจงใจเพื่อหลีกเลี่ยง
กฎระเบียบการควบคุมการส่งออก

• การส่งซอฟต์แวร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออก

• การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือความรู้เชิงวิธีการในระหว่างการประชุมทาง
ออนไลน์ที่อาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมการส่งออก

• การใช้หรือการให้ข้อมูลการนำาเข้า/ส่งออกที่ไม่ถูกต้อง เช่น พิกัดศุลกากร
หรือประเทศต้นทางเพื่อการสำาแดงทางศุลกากร, การติดฉลากผลิตภัณฑ์ 
หรือบรรจุภัณฑ์

• อำานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าโดยแก้ไขเอกสารศุลกากรเพื่อหลีก
เลี่ยงข้อกำาหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตการส่งออก/นำาเข้าหรือข้อกำาหนดอื่น ๆ 

• การชำาระอากรที่ต่ำาลงหรือได้รับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเพิ่มขึ้นจาก
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

• การสำาแดงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางศุลกากรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมเหตุสม
ผลอันเป็นการละเมิดกฎระเบียบด้านมูลค่า

ฉันต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกรรมทางธุรกิจ
ที่ฉันรับผิดชอบจะเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับทางการค้าที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน... 

หากฉันไม่แน่ใจ ฉันจะขอคำาแนะนำาจากฝ่าย
กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ
ค้า(Global Trade Compliance Team)และ
รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำา
ธุรกรรมดังกล่าวนั้นดำาเนินไปอย่างถูกต้อง

ในฐานะพนักงาน… 

Trade Compliance Policy

คุณจำาเป็นต้องรู้อะไรบ้าง? สัญญาณเตือนภัย
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เราดำาเนินการด้วย
ความระมัดระวังและ
ให้เกียรติกัน



เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับโอกาสที่เท่า
เทียมกันเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ผู้คนรู้สึก
ปลอดภัยและมีอำานาจตามบทบาทหน้าที่ของตน

เราห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดและการกลั่นแกล้งเพื่อให้ทุก
คนรู้สึกปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถ
ทำางานให้เสร็จลุล่วงอย่างสุดความสามารถ
วัฒนธรรมองค์กรของเราให้คุณค่าและยอมรับในความ
หลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวในสถานที่ทำางาน 

ที่ KONE พนักงานทุกคนได้รับการยอมรับ
และมีคุณค่าในฐานะบุคคลอย่างเท่าเทียม
กัน เราปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการ
ทำางานที่เคารพซึ่งกันและกัน 

ความเป็นอยู่ที่ดี
ในที่ทำางาน

ภาพรวม
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KONE ไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ, การ
ล่วงละเมิด หรือการกลั่นแกล้งทุกประเภท 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการบ่อนทำาลายหลัก
การยึดมั่นในความหลากหลายและการรวม
เป็นหนึ่งของเรา, ค่านิยมของ KONE และ
โดยทั่วไปแล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมาย
อีกด้วย 

KONE เป็นนายจ้างที่ให้โอกาสอย่าง
เท่าเทียมกัน และมุ่งมั่นที่จะรับประกัน
การปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่คำานึงถึงคุณลักษณะ
หรือลักษณะส่วนบุคคลใดๆ 

การล่วงละเมิด, กลั่นแกล้ง, ทำาให้อับอาย, ข่มขู่ หรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจรวมถึงความคิดเห็นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม, การแสดงลักษณะท่าทางและ
การกระทำาทางร่างกาย, ทางเพศ, ทางวาจา หรือทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำางานโดย
ชอบธรรมไม่ถือเป็นการล่วงละเมิด

การปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรมหรือมีอคติต่อ
คุณลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติ, เพศ, 
ศาสนา, สัญชาติ, อายุ, สถานภาพการสมรส, ชนชั้น/
วรรณะ, รสนิยมทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศหรือความ
ทุพพลภาพ เป็นต้น

การล่วงละเมิดคืออะไร? การเลือกปฏิบัติคืออะไร?

โปรดระวังพฤติกรรมต่อไปนี้:

ความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำางาน

ทรัพยากร 

• พฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือข่มขู่

• การล่วงละเมิดทางวาจา เช่น การเรียกชื่อแบบดูถูก การตะโกน หรือการดู
หมิ่นผู้อื่น

• การแพร่กระจายข่าวลือที่มุ่งร้าย

• การเล่าเรื่องตลกที่ไม่เหมาะสมหรือคำาพูดวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เหมาะสม

• การรุกล้ำาที่ไม่เหมาะสม เช่น การสัมผัส การแสดงลักษณะท่าทาง หรือความ
คิดเห็นในเชิงทะลึ่งหรืออนาจาร

• การกีดกันบุคคลจากการประชุมหรืออีเมลที่เกี่ยวข้องเพื่อบ่อนทำาลายการ
ทำางานของพวกเขา

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่

KONE Statement of Diversity and Inclusion Principles 

ซึ่งมีผลใช้บังคับกับพนักงาน KONE ทุกคน

ความหลากหลายและการรวม
เป็นหนึ่งเดียว และทำาให้มั่นใจ
ว่าพนักงานของ KONE ทุกคน
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
จากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน 

ว่าสภาพแวดล้อมการทำางาน
ของเรามีความเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกันสำาหรับพนักงานทุก
สถานที่ทั่วโลก 

ว่าการตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับ
พนักงานแต่ละคน รวมถึงการ
สรรหาพนักงาน จะขึ้นอยู่กับ
ข้อดีของแต่ละบุคคล เช่น ความ
สามารถ คุณสมบัติ ทักษะ และ
ความสำาเร็จ

เราส่งเสริม เราจะต้องทำาให้มั่นใจ เราจะต้องทำาให้มั่นใจ 

หากคุณพบกับการเลือกปฏิบัติ,การล่วงละเมิด หรือ
การกลั่นแกล้ง หรือไม่รู้ว่าจะต้องทำาอย่างไร โปรด
ติดต่อผู้จัดการหรือหัวหน้างานของคุณ, ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

Global Recruitment Policy
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วัตถุประสงค์ของ KONE คือการทำาให้พนักงาน, คู่ค้าทาง
ธุรกิจ และผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ของเรากลับบ้าน
อย่างปลอดภัยทุกวัน 
เราออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเราเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยอยู่ในระดับ
ชั้นนำาของอุตสาหกรรม 

เราทำางานอย่างปลอดภัย, เอาใจใส่ต่อผู้อื่น 
และส่งเสริมการปฏิบัติที่ปลอดภัยอย่างแข็งขัน

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

ภาพรวม
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ที่ KONE ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำาคัญสูงสุด
และเป็นแก่นของวัฒนธรรมองค์กรของเรา เราเชื่อว่า
พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของ KONE ทุกคนมีสิทธิ์ได้
รับสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 
และมีคุณภาพ 

เราออกแบบโซลูชั่นและบริการของเราโดยคำานึงถึงความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของพนักงาน, คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้
ใช้งานผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับของสังคมที่เราดำาเนินการอยู่เป็นจุด
เริ่มต้นสำาหรับเรา เรามีความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติตามวิธีการและมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เข้มงวดกว่าข้อกำาหนดทาง
กฎหมายในหลายกรณี

คำานึงถึงความปลอดภัยเสมอ ดูแลเพื่อนร่วมงานและคนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อคุณสังเกตเห็นสัญญาณเตือนภัยเหล่านี้:

สุขภาพและความปลอดภัย

มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนตัวในการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งพนักงาน
ของเราและผู้อื่นที่ได้รับผล 
กระทบจากการทำางานของเรานั้น
จะปลอดภัยเสมอ 

พวกเราที่ KONE …

ไม่มีการผ่อนปรนต่อหลักสุข
อนามัยและความปลอดภัยเพื่อ
เหตุผลทางธุรกิจหรือเหตุผลอื่น
ใดก็ตาม

ประเมินความปลอดภัยของงาน
ในมือเสมอ, หยุดทำางานทันที
หากไม่ปลอดภัย, ขอรับการ
สนับสนุนหรือความช่วยเหลือ 
หรือดำาเนินการที่จำาเป็นเพื่อให้
สามารถดำาเนินงานต่อไปได้อย่าง
ปลอดภัย ทั้งนี้ เราต้องรายงาน
อุบัติการณ์และเหตุการณ์ที่เกือบ
เกิดอุบัติเหตุโดยทันที 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมวิธีการที่
จำาเป็นสำาหรับการทำางานอย่างปลอดภัยและส่งเสริม
สวัสดิภาพให้กับทีมของคุณ

หากคุณเป็นผู้นำาหรือหัวหน้างาน... 

ไม่มีงานใดที่สำาคัญหรือเร่งด่วนที่จะทำาให้เราลด
มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมการทำางานดูไม่ปลอดภัย:

คุณรู้สึกไม่มั่นใจหรือกังวล:

คุณคิดว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกิดขึ้น:

• มีความเสี่ยงที่จะตกจากที่สูง

• พื้นที่ทำางานไม่เป็นไปตามมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้อง 

• อุปกรณ์หรือสิ่งของที่อาจเคลื่อนตำาแหน่งได้ในระหว่างการทำางาน

• ไม่มีการตัดการจ่ายไฟของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในระหว่างการทำางาน
บำารุงรักษา

• คุณไม่แน่ใจว่าคุณมีเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล, ความรู้ และได้รับ
การฝึกอบรมที่เหมาะสมแล้วหรือไม่

• คุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการของ KONE และคำาแนะนำาด้านความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง 

• คุณรู้สึกว่าคุณสมบัติของตนเองไม่เหมาะกับงาน 

• การลดขั้นตอนหรือวิธีการที่กำาหนดไว้เพียงเพื่อการประหยัดเวลาหรือความ
พยายาม 

• คุณถูกกดดันให้ทำางานที่คุณเชื่อว่าละเมิดต่อกฎระเบียบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย

• คุณสังเกตเห็นสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย แต่อยู่นอกเหนือขอบเขตงานของ
คุณ 

• เงื่อนไขการทำางานแตกต่างไปจากที่คาดไว้เมื่อตอนวางแผนงาน

• คุณลังเลที่จะรายงานอุบัติการณ์

ทรัพยากร Health and Safety Policy

คุณจำาเป็นต้องรู้อะไรบ้าง? สัญญาณเตือนภัย
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ที่ KONE เราต้องการเป็นผู้นำาด้านความยั่งยืน และสิ่ง
แวดล้อมเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของเรา ในฐานะผู้ร่วม
ลงนามในกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) 
เราส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำาไปใช้กับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามโครงการ
เพื่อสภาพภูมิอากาศตามข้อตกลง Paris Pledge for 
Action และได้กำาหนดเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศตาม
หลักวิทยาศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา
ให้ได้อย่างมีนัยสำาคัญ
เรามีหน้าที่พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกสิ่งที่เรา
ทำา เราทำางานอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันหรือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ ต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในการดำาเนินงานของเราเองและการ
ทำางานร่วมกับซัพพลายเออร์และลูกค้าของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและดำาเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและมีความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบด้านสิ่ง
แวดล้อม

ภาพรวม
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พวกเราที่ KONE …

ปฏิบัติตามหรือเกินกว่ากฎหมายและข้อบังคับ
ที่บังคับใช้ทั้งหมด, รักษามาตรฐานด้านสิ่ง
แวดล้อมระดับสูงในกิจกรรมทั้งหมดของเรา
ทั่วโลก และกำากับดูแลให้ซัพพลายเออร์และ
คู่ค้าทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามมาตรฐาน
เดียวกัน

พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อทำาความเข้าใจ
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์, บริการ และวิธีการดำาเนินธุรกิจ
ของเรา 

ปฏิบัติตามและทำาความเข้าใจข้อกำาหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ความรับผิดชอบส่วนของ
ตน และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของเรา เราจะ
ต้องไม่ลัดกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมใด ๆ 
หรือละเลยต่อข้อกำาหนดดังกล่าว 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

• แสดงความรับผิดชอบในภาระ
หน้าที่และเป้าหมายที่ระบุไว้ในคำา
ชี้แจงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ 
KONE (Environmental Policy 
Statement) 

• เสนอหวัขอ้ด้านสิ่งแวดลอ้มเปน็วาระ
การประชุมเพื่อหารือวิธีการจัดการ
ในโครงการหรือการดำาเนินงานใด
อย่างเฉพาะเจาะจงทั้งภายในหรือ
ภายนอก KONE

• รายงานข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้จัดการหรือหัวหน้างานของคุณ
เมื่อคุณได้ตระหนักถึงประเด็นดัง
กล่าว 

• ออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นของ 
KONE โดยสอดคล้องตามข้อ
กำาหนดที่ระบุไว้ในข้อกำาหนด
ด้านสิ่งแวดล้อมของ KONE 
(Environmental Annex)

• ขอแนวทางปฏิบัติและแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนมากขึ้นจากคู่ค้าทางธุรกิจ, 
ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของเรา
อย่างจริงจัง

มีความล้มเหลวในการ...

คุณสังเกตเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยจากซัพพลายเออร์ เช่น:

คุณพบเห็น…

• จัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอในขั้นตอน
การออกแบบ, การผลิต การติดตั้ง หรือการบำารุงรักษาผลิตภัณฑ์ของเรา

• ดำาเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จำาเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ 

• ดำาเนินการให้ได้รับการอนุญาต ใบอนุญาต หรือเอกสารอื่น ๆ ด้านสิ่ง
แวดล้อมที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินงานของเรา เช่น การจัดการและการ
กำาจัดของเสีย 

• ซัพพลายเออร์ได้ใส่สารที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือควรเลิกใช้ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมของ KONE (Environmental Annex) ลงใน
ผลิตภัณฑ์ของตน

• ซัพพลายเออร์ไม่ประสงค์ที่จะระบุองค์ประกอบที่เป็นส่วนประกอบสำาคัญ
ของงานตามข้อเสนอของตนหรือไม่สนใจในข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

• ข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การละเว้นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางเคมีและการจัดการของเสีย เพื่อให้โครงการเสร็จทันเวลาหรือภายใน
งบประมาณ

• มีการกำาจัดวัสดุอย่างไม่เหมาะสมในโรงงานหรือสถานที่ของเรา หรือที่
หน่วยงานก่อสร้างของลูกค้า 

• ซัพพลายเออร์ดำาเนินการในลักษณะที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบ
หรือข้อกำาหนดของ KONE

คุณสามารถ…

ทรัพยากร 
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของเราได้ที่ 
Environmental Policy Statement.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมสำาหรับซัพพลายเออร์
และบุคคลากรของ KONE ได้ที่ Environmental Annex.

คุณจำาเป็นต้องรู้อะไรบ้าง? สัญญาณเตือนภัย
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เรามุ่งมั่นที่จะเคารพและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านแรงงาน
และสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึง
มาตรฐานที่กำาหนดไว้ใน:
• ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International 

Bill of Human Rights)
• หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles 
on Business and Human Rights)

• สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานตามที่กำาหนดโดยองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization : ILO) รวมถึงปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำางาน (ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work)

• แนวปฏิบัติสำาหรับบรรษัทข้ามชาติขององค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines 
for Multinational  Enterprises)

ในฐานะผู้ลงนามในกรอบความร่วมมือการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact) และ
หลักการ 10 ประการ ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือดังกล่าว เราจึงเคารพสิทธิมนุษยชน
และสิทธิของแรงงานตลอดทั้งห่วงโซ่การส่ง
มอบของเรา ซึ่งรวมถึงการดำาเนินงานของ 
ซัพพลายเออร์, คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงการ
ดำาเนินงานของเราเอง

สิทธิมนุษยชน ภาพรวม
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เรามุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้น
ฐานของบุคคลตามที่กำาหนดไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) 

เราคาดหวังให ้
ซัพพลายเออร์และคู่ค้าของเรายึดปฏิบัติตาม
มาตรฐานระดับโลกเดียวกันกับเรา

เราต้องทำาให้แน่ใจว่า 
 พนักงานแต่ละคนจะตระหนักถึงสิทธิของตน

เราต้องดำาเนินการ 
เพื่อแก้ไขผลกระทบเชิงลบในด้าน 
สิทธิมนุษยชนที่เราตระหนัก  

เราปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก ตัวอย่างเช่น เรา
จะไม่จ้างคนงานที่อายุต่ำากว่า 15 ปีหรืออายุต่ำากว่า
เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับในพื้นที่ประเทศนั้น 
แล้วแต่ว่าจำานวนใดจะสูงกว่า ในกรณีที่กฎหมายใน
ประเทศนั้นอนุญาต อายุขั้นต่ำาอาจต่ำากว่านี้ได้ในกรณี
ที่เป็นงานเบา อายุขั้นต่ำาสำาหรับงานอันตรายคือ 18 ปี
เสมอ 

เราเคารพสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งและเข้าร่วม
สมาคมเพื่อเป็นตัวแทนดูแลผลประโยชน์ของพวก
เขาและเพื่อต่อรองผลประโยชน์ร่วมกันหรือเพื่อผล
ประโยชน์ส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าเพื่อนร่วมงานจะไม่ถูก
ทำาให้ขุ่นเคืองจากพนักงานคนอื่นที่แสดงความคิด
เห็นทางการเมือง เราจะต้องดำารงรักษาสถานที่ของ 
KONE และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานให้ปราศจาก
กิจกรรมทางการเมืองและการแสดงออกเกี่ยวกับความ
เชื่อทางการเมือง

สิทธิมนุษยชน

ซึ่งรวมถึงรูปแบบการบังคับใช้แรงงานใด ๆ เช่น 
แรงงานทาส แรงงานภายใต้ข้อผูกมัด หรือการใช้
แรงงานในเรือนจำา ซึ่งพนักงานไม่สามารถเลือก
เข้าร่วมในงานได้โดยอิสระ นอกจากนี้ เรายังห้าม
ไม่ให้มีการใช้การข่มขู่ ความรุนแรง การหลอกลวง 
หรือการบังคับขู่เข็ญที่บังคับให้พนักงานทำางานโดย
ขัดต่อเจตจำานงของตน

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจ
ของเรายึดปฏิบัติด้วยมาตรฐานเดียวกัน

เราห้ามการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่ทุกรูป
แบบ

เราห้ามการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ 

เรารักษาสิทธิแรงงานของพนักงานของ
เราและคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจของเรา
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

KONE ให้เกียรติและเห็นคุณค่าใน
เสรีภาพของพนักงานแต่ละคนในการ
เลือกแสดงมุมมองทางการเมือง 

KONE เคารพกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดหาแร่ธาตุ
แห่งความขัดแย้งอย่างรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นที่จะดำาเนินการให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่ก่อให้เกิดการทำาลายสิ่งแวดล้อมหรือการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  

คุณสังเกตเห็นสภาพการทำางานที่น่ากลัวหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย...

• ได้รับรายงานการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง การล่วงละเมิด หรือความรุนแรงทาง
เพศและ/หรือทางกายภาพในสถานที่ทำางาน

• พนักงานที่ต้องเผชิญกับสภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูก
สุขลักษณะ

• เอกสารหรือบัตรประจำาตัวของพนักงานของซัพพลายเออร์ถูกยึดไว้โดย
ซัพพลายเออร์  

• พนักงานของผู้รับเหมาช่วงได้รับค่าจ้างไม่ตรงเวลา

• พนักงานไม่มีสถานะการจ้างงานหรือตำาแหน่งงานอย่างเป็นทางการ

• พนักงานต่างชาติได้รับค่าจ้างที่ต่ำากว่าและสภาพการทำางานที่คุณภาพต่ำา
กว่าพนักงานในพื้นที่ประเทศนั้น

ทรัพยากร 
International Bill of 
Human Rights

United Nations 
Guiding Principles on 
Business and Human Rights

OECD Guidelines for 
Multinational  Enterprises

ILO Declaration on 
Fundamental Principles 
and Rights at Work

KONE Sustainability 
Report
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KONE มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
ที่บังคับใช้ทั้งหมด การใช้และการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งหมดที่ KONE จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย, เป็น
ธรรม และโปร่งใสสำาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการปกป้องจากการใช้และ
การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลของ KONE (Information 
Security Policy)

ความเป็นส่วนตัว ภาพรวม

24



ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?
ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ 
รูปภาพ ข้อมูลการติดต่อ และอุปกรณ์หรือ ID 
ภายในระบบส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ผนวกรวม, ใส่แฮช, แทนที่ด้วยข้อมูลจำาลอง 
หรือจัดทำาเป็นแบบไม่ระบุตัวตนในลักษณะที่เรียก
ข้อมูลกลับคืนไม่ได้้ จะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีก
ต่อไป

เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณต้องไม่ใช้ข้อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันในอนาคต หากมี
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เราอาจ
ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ใหม่หรือขอความยินยอมจากบุคคลดัง
กล่าว 

เรารวบรวม, เข้าถึง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อ
เกี่ยวข้องกับงานของเรา, เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ของ KONE และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันตามสัญญาของ KONE เท่านั้น 

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง
ถูกเก็บเป็นความลับและ
ป้องกันจากการใช้หรือ
การเปิดเผยโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

คุณจะต้องไม่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลของ KONE หรือคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ KONE ไปยังแอปพลิเคชันทางไอทีหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนตัว 
ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ KONE ภายนอก KONE โดยเด็ดขาด 
เว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันทางกฎหมาย, การจัดการ และทางเทคนิคเพียง
พอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลและป้องกันใน
ลักษณะที่เทียบเท่ากับที่ใช้งานใน KONE 

คุณสังเกตเห็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด เช่น:

การแบ่งปันหรือจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่มีความเสี่ยง เช่น:

• การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ KONE เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินงานของ KONE

• การขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกบริษัท KONE โดยไม่มีข้อตกลง
หรือสัญญารองรับอย่างเหมาะสม

• การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่ง เช่น การจ้างงาน 
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด

• การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน KONE กับผู้ที่ไม่จำาเป็นต้องทราบ
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทำางานหรือการมอบหมายงานใน KONE

• การจัดเก็บหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนอกระบบไอทีที่ได้รับอนุมัติจาก 
KONE

• การแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ผ่านอีเมลที่ไม่มี
การป้องกัน 

i
หากรายการข้อมูลใดสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังเจ้าของข้อมูล
ได้โดยการรวมเข้ากับข้อมูลอื่น จะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
แม้ว่าตัวข้อมูลนั้นจะไม่ได้ระบุตัวบุคคลก็ตาม

ทรัพยากร 
Privacy Statement Information 

Security Policy
Personal Data 
Protection Policy
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เราปกป้องแบรนด์และ
ทรัพย์สินของเรา



เราต้องใช้เงินและทรัพย์สินใด ๆ ของ KONE อย่างเหมาะ
สม ในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้และชอบด้วยกฎหมาย 
เรารักษาความปลอดภัยและปกป้องทรัพย์สินทั้งหมดของ 
KONE รวมถึงสินค้าคงคลัง, เครื่องมือ, ยานพาหนะ, 
อะไหล่, ข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญา 
เราต้องบันทึกธุรกรรมทางการเงินของ KONE ทั้งหมด
ตามที่เกิดขึ้นจริง ถูกต้อง ตามกำาหนดเวลา และปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางบัญชีของ KONE รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ 
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง 
รายงานและบันทึกทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
เราต้องไม่มีรายการหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ ตกแต่งข้อมูลหรือ
ปลอมแปลง  

ห้ามขโมย ฉ้อโกง ยักยอก หรือใช้ทรัพย์สิน
ของ KONE ในทางที่ผิด ความซื่อสัตย์และ
ความโปร่งใสเป็นพื้นฐานสำาหรับธุรกิจของ
เรา

การฉ้อโกงและ
การโจรกรรม

ภาพรวม
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การฉ้อโกงและการโจรกรรม

เราป้องกันการฉ้อโกงและการ
โจรกรรมด้วยวิธีต่อไปนี้:

คุณสังเกตพบว่ากระบวนการและนโยบายภายในถูกละเลย ตัวอย่างเช่น:

มีความผิดปกติหรือข้อมูลขาดหายไปจากเอกสารธุรกรรมใด ๆ ตัวอย่างเช่น:

• ข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่มีสัญญารองรับและ/หรือไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูก
ต้อง

• ลงบันทึกการรับรู้รายได้เร็วเกินไปหรือเกินกว่าความเป็นจริง

• การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่เหมาะสม

• การใช้เครื่องมือหรือยานพาหนะของ KONE เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

• การไม่ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับสินค้าคงคลังและการ
ทำาลายทิ้งวัสดุ

• คุณได้รับการร้องขอให้บันทึกธุรกรรม, บันทึกรายการคำาสั่งซื้อ หรือชำาระ
เงินในลักษณะที่หลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมและการอนุมัติทางการเงิน
ภายใน

• มีการจัดสรรรายได้หรือต้นทุนอย่างไม่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ 

• ไม่มีหลักฐานประกอบรายการทางบัญชีหรือยอดดุลสินทรัพย์อื่นใดตามที่
จำาเป็น

• ไม่สามารถอธิบายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน รายละเอียดสินทรัพย์ หรือ
หนี้สินในบัญชีของเราได้

• คุณได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับเหมาช่วงที่ระบุไว้ว่ายังไม่ได้เริ่มดำาเนินการ
หรือจัดส่งสินค้าใด ๆ

• มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการทดสอบสู่สาธารณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลภายใน

• เรารักษาความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินที่จับต้อง
ได้ (เช่น อะไหล่ในคลังสินค้า) และทรัพย์สิน
ที่จับต้องไม่ได้ (เช่น ข้อมูลในโทรศัพท์หรือ
แล็ปท็อปของเรา)

• เราปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบภายใน
ของบริษัทเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทั้งหมด 
รวมถึงวัสดุ, เครื่องมือ, สินค้าคงคลัง และการ
ทำาลายทิ้งวัสดุ

• เราต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของ KONE เพื่อ
วัตถุประสงค์ส่วนตัว

• พนักงานจะต้องไม่นำาข้อมูลที่เป็นความลับของ 
KONE ออกไปเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานของ 
KONE

• เราต้องออกใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องตามธุรกรรม
จริง ในเวลาที่เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไข
ของสัญญาที่ตกลงกัน 

• เราปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีของ KONE 
และรับรองว่าจะไม่บันทึกการรับรู้รายได้เร็วเกิน
ไปหรือเกินกว่าความเป็นจริง

• เราเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เมื่อถึงกำาหนด และ
ไม่มีข้อตกลงอื่นแอบแฝง

• เราต้องบันทึกและจัดสรรต้นทุนอย่างถูกต้อง 
ตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง

• เราต้องรับรองว่าใบแจ้งหนี้ที่เราได้รับนั้น
ถูกต้องและมีการอนุมัติตามนโยบายว่าด้วย
กรอบอำานาจอนุมัติ (Global Delegation of 
Authority) และนโยบายการอนุมัติใบแจ้งหนี้ 
(Invoice Approval Policy)

• เราจะชำาระคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางเพื่อธุรกิจและค่าใช้จ่ายตามนโยบาย
การเดินทางและไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวใด ๆ 

ทรัพยากร 
Global Delegation of 
Authority

Global Travel Policy

Global Purchasing Policy
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นโยบายของเรากำาหนดให้ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของ KONE อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ
เราพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้องกับหลักการรักษา
ความปลอดภัยดังกล่าว รวมถึงการทดสอบความปลอดภัยก่อน
เผยแพร่และการตรวจสอบภัยคุกคามและช่องโหว่ด้านความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลของ KONE (Information Security 
Policy) 

ที่ KONE เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ คุณมีความรับผิดชอบในการ
ดำาเนินการอย่างเหมาะสมเมื่อมีการใช้, 
พัฒนา, หรือบำารุงรักษาข้อมูล, เครื่องมือ, และ
สินทรัพย์ดิจิทัลอันมีค่าของบริษัท

ความ
ปลอดภัยทาง
ไซเบอร์

ภาพรวม
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ทรัพย์สินของบริษัทของเรารวมถึงอุปกรณ์ที่
บริษัทจัดหาให้ เช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, 
โทรศัพท์, อีเมล และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
ต่าง ๆ

ข้อมูล, เทคโนโลยี และเครื่องมือทั้งหมดที่คุณ
ได้รับจาก KONE ยังคงถือเป็นทรัพย์สินของ 
KONE 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้และจัดการเครื่องมือ
และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย 
และโดยสอดคล้องกับนโยบายและคำาแนะนำาของ 
KONE

ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตไว้ KONE ขอสงวนสิทธิ์
ในการเฝ้าตรวจสอบและตรวจดูการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีของบริษัท รวมถึงการสื่อสารของพนักงาน

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

หากคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์, ซอฟต์แวร์ หรือไอที:

โปรดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ KONE เพื่อการ
พัฒนาที่ปลอดภัย โปรดใช้มาตรการควบคุมความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมตลอดวงจรการพัฒนา โดยเริ่ม
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโครงการพัฒนา

หากคุณทำางานกับซัพพลายเออร์:

โปรดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ KONE สำาหรับ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของห่วงโซ่อุปทาน จะ
ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ที่เพียงพอ และกำาหนดมาตรการควบคุมความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเหล่านั้น 

จัดการข้อมูลทั้งหมด
ด้วยความระมัดระวัง
อย่างเหมาะสมเพื่อ
ป้องกันการเปิดเผย
ข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต: 

ทรัพยากร 

ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากและ
เก็บไว้เป็นความลับ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูล
ได้รับการปกป้องจากการลบโดย
ไม่ตั้งใจ, ป้องกันมัลแวร์ และ
การใช้หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

ใช้เฉพาะระบบและเครื่องมือที่ได้
รับการอนุมัติจาก KONE สำาหรับ
การจัดเก็บ ส่ง และสำารองข้อมูล
ของ KONE 

ใช้บัญชีและอีเมลงานของ
คุณเพื่อการทำางานให้ KONE 
เท่านั้น 

แบ่งปันหรือเปิดเผยรหัสผ่าน KONE 
ของคุณหรือใช้กับที่อื่นใด

พยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้อื่น
หรือหลบเลี่ยงการควบคุมความ
ปลอดภัยของระบบ 

ใช้ที่อยู่อีเมล KONE ของคุณเพื่อ
วัตถุประสงค์ส่วนตัว 

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
หรือไม่รู้จัก เช่น ไดรฟ์ USB หรือ
เราเตอร์อินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย
ภายในหรืออุปกรณ์ของ KONE 

ใช้เครื่องมือในการทำางานของ
คุณเพื่อส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ผิด
กฎหมาย, ล่วงละเมิด หรือลามก
อนาจาร

แบ่งปันหรือจัดเก็บข้อมูล KONE 
โดยใช้โซเชียลมีเดียหรือบริการจัด
เก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

เปิดเผยหรือเผยแพร่ความลับทางการ
ค้า หรือข้อมูลที่เป็นความลับ, เป็น
กรรมสิทธิ์ หรือเป็นข้อมูลที่ละเอียด
อ่อนของ KONE 

นำาข้อมูลติดตัวไปกับคุณหรือใช้
ข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับ KONE 
เมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน KONE 

ส่งต่ออีเมลที่ทำางานไปยังภายนอก
บริษัท KONE เช่น ไปยังอีเมลส่วน
ตัวของคุณ

หากคุณเปิดลิงก์อีเมลที่น่าสงสัยหรือเปิดไฟล์แนบ หรือตรวจพบสิ่งที่ผิด
ปกติใน Outlook หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดติดต่อ Ask IT ทันที
ทางโทรศัพท์ 

ส่งอีเมลที่น่าสงสัยเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมโดยคลิกปุ่มการรายงานอีเมลใน 
Outlook

รายงานการละเมิดหรือการแฮ็กข้อมูลที่น่าสงสัยไปยังทีม 
Cybersecurity ของ KONE ทันทีที่ security@kone.com

ดูแลรักษาบัญชี KONE ของคุณ
ให้ปลอดภัย อย่า:

ปกป้องข้อมูลของ KONE 
อย่า:

การรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์:

Information Security Policy Cybersecurity Rules

คุณจำาเป็นต้องรู้อะไรบ้าง? สัญญาณเตือนภัย

30



เนื้อหา, ข้อมูล และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สิน
ที่มีค่าขององค์กรซึ่งมีความจำาเป็นต่อธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
เราต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำาหรับการปกป้องและ
การใช้ทรัพย์สินของ KONE อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ เรายังเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและ
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของผู้อื่น และจัดการข้อมูลดัง
กล่าวด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม

ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการ
รักษาความลับ

ภาพรวม
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สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึง:
สิทธิบัตรของ KONE, ความลับทางการค้า, 
เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ และตราสินค้า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่เราจำาเป็นต้อง
จัดการและปกป้องอย่างระมัดระวัง รวมไปถึง
ข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับ, ราคา, การวิจัยและ
พัฒนา และข้อมูลกลยุทธเป็นต้น ์  

ทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาความลับ

เราใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้อง, จัดการ และ
เปิดเผยทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัว
ตนอื่นใดของ KONE ตัวอย่างเช่น:

คุณจำาเป็นต้องแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์
ของ KONE หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของ KONE กับบุคคลภายนอก:

คุณต้องการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกภายใน 
KONE หรือกับบุคคลภายนอก:

คุณกำาลังทำาสัญญากับซัพพลายเออร์ของ KONE:

• คุณต้องมีการป้องกันที่เหมาะสม เช่น ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ 
(NDA) หรือข้อสัญญาที่จำากัดการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูล/สินทรัพย์
ของ KONE เพิ่มเติม

• คุณต้องทำาความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินของ KONE ที่คุณสามารถหรือไม่
สามารถแบ่งปันหรือเปิดเผยได้ โปรดขอคำาแนะนำาหากไม่แน่ใจ

• ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น แผนผังโรงงานหรือ R&D โดยไม่ได้
รับอนุญาตอย่างเหมาะสม

• หากบุคคลภายนอกขอใช้ชื่อหรือโลโก้ของ KONE เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง 
โปรดตรวจสอบแนวปฏิบัติเพื่อการอ้างอิงโดยคู่ค้าทางธุรกิจของ KONE 
(KONE Partner Reference Guide) เพื่อตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือไม่ 
และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำาเนินการที่ถูกต้อง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า KONE มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อตกลงของเรา
กับเจ้าของข้อมูล

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า KONE ได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์การใช้
งานที่เพียงพอสำาหรับซอฟต์แวร์หรือซอร์สโค้ดใด ๆ ที่ได้รับจาก 
ซัพพลายเออร์

• อนุญาตให้ซัพพลายเออร์อ้างถึงผลงานที่ดำาเนินการให้ KONE ตามแนว
ปฏิบัติเพื่อการอ้างอิงโดยคู่ค้าทางธุรกิจของ KONE (KONE Partner 
Reference Guide) เท่านั้น

เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและ
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของผู้อื่น 
ตัวอย่างเช่น เราไม่อัปโหลดหรือดาวน์โหลด
เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์

เรามุ่งมั่นที่จะใช้ จัดการ และเปิดเผยข้อมูลของบุคคล
ภายนอกโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ตลอด
จนภาระผูกพันตามสัญญาของ KONE 

เราไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ 
KONE เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ทำาเช่นนั้น 

เมื่อแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก เรา
จำาเป็นต้องทราบและทำาความเข้าใจว่ามีการ
แบ่งปันข้อมูลอะไรบ้างและเพื่อวัตถุประสงค์
ใด และเราต้องมั่นใจว่ามีการป้องกันตาม
สัญญาและข้อจำากัดในการใช้งานที่เหมาะสม

เครื่องหมายการค้าและตราสินค้ามีความ
สำาคัญต่อธุรกิจของ KONE และควรใช้ตาม
นโยบายเครื่องหมายการค้า (Trademark 
Policy), นโยบายตราสินค้า (Brand Policy) 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับตราสินค้าของ KONE 
(KONE Brand Guidelines) เสมอ

เราจัดประเภทเอกสารภายในเป็นข้อมูล
สาธารณะ, ข้อมูลภายใน, ข้อมูลความ
ลับ หรือข้อมูลความลับตามนโยบายการ
กำากับดูแลข้อมูล และควบคุมการเข้าถึงตาม
ประเภทข้อมูล

ทรัพยากร 
Data Governance 
Policy

Trademarks, Trade 
Names and Domain 
Names Policy

KONE Partner 
Reference 
Guide

KONE Brand 
Guidelines

KONE Brand 
Policy
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วิธีและสิ่งที่เราสื่อสารกับภายนอกมีความสำาคัญ การ
สื่อสารที่มีการวางแผนอย่างดีนั้นเป็นการสนับสนุนเป้า
หมายทางธุรกิจของ KONE และมีส่วนช่วยให้พนักงาน
รู้สึกมีส่วนร่วมรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน และ
ในท้ายที่สุดก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้
รับ 

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง 
สม่ำาเสมอ และตามกำาหนดเวลาเสมอ 
เราสื่อสารกับภายนอกตามหลักการดังต่อไปนี้:
• ความครอบคลุม
• ความรวดเร็ว
• ความจริงใจ
• ความสม่ำาเสมอ
• ความเปิดเผย

การสื่อสารกับ
ภายนอก

ภาพรวม
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เราต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและคำานึง
ถึงความเป็นส่วนตัวเป็นสำาคัญ

เราจะสื่อสารในนามของ KONE หรือออกแถลงการณ์
ต่อสาธารณะเมื่อได้รับอนุญาตให้ทำาเช่นนั้นเท่านั้น

เราต้องไม่ดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือแสดง
ความคิดเห็นของเราเองในนามของ KONE 

เราซื่อสัตย์ในการสื่อสารต่อภายนอกทั้งหมดรวมถึง
เอกสารทางการตลาดของเรา และเราจะไม่พยายาม
ทำาให้เกิดการเข้าใจผิดหรือกล่าวอ้างคุณสมบัติที่เป็น
เท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจหรือแนวโน้ม
ทางการเงินของเรา

การสื่อสารกับภายนอก

เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลความลับ, ข้อมูลส่วน
บุคคล, ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิของ KONE 
หรือข้อมูลทางธุรกิจที่ละเอียดอ่อนทางออนไลน์ 
ไม่ว่าจะเป็นของ KONE หรือของบุคคล
ภายนอกที่แบ่งปันหรือเปิดเผยให้กับ KONE

หากเราระบุตัวเองว่าเป็นพนักงานของ KONE 
บนโซเชียลมีเดีย เราต้องประพฤติตนด้วยความ
เคารพและปฏิบัติตาม KONE Social Media 
Policy.

หากเรารับรองผลิตภัณฑ์และบริการของ 
KONE ต่อสาธารณะ รวมถึงบนโซเชียลมีเดีย 
เราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้สื่อสารถึง
ความเกี่ยวข้องของเรากับ KONE อย่างชัดเจน 

เราเปิดเผยข้อมูลบริษัทอย่างครบถ้วนและตาม
กำาหนดเวลาโดยสอดคล้องตามข้อกำาหนดทาง
กฎหมายที่บังคับใช้กับ KONE ในฐานะบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Disclosure Guidelines.

หลักทั่วไปของโซเชียลมีเดีย

พึงรู้กฎและระมัดระวังในสถานการณ์ต่อไปนี้:

• คุณได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ, ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ 
หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในทางธุรกิจ

• นักวิเคราะห์หรือสื่อมวลชนติดต่อคุณและขอคำาชี้แจงหรือความคิดเห็นของ
คุณในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

• คุณกำาลังรวบรวมข้อมูลเพื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายหรือ
การตลาด 

• เกิดวิกฤติขึ้นที่ KONE และคุณเป็นโฆษกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ออก
แถลงการณ์ในนามของบริษัท

• คุณได้รับเชิญให้พูดในการประชุมหรือกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับความ
เชี่ยวชาญของคุณ

• คุณกำาลังแถลงต่อสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ KONE

ทรัพยากร 
Disclosure Policy

Disclosure Guidelines

Global Social Media Policy

KONE Social Media 
Guidelines

Global Crisis Communications 
Manual
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ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KONE ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 
ในระหว่างที่ทำางานตามหน้าที่รับผิดชอบ เราอาจเรียนรู้
หรือได้รับทราบข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับ KONE ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของตราสารทางการเงินของ 
KONE เช่น หุ้น หากมีการเปิดเผยออกไป 
คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในการซื้อขาย
ตราสารทางการเงินเพื่อรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สำาหรับคุณเองหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ จะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลความลับให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่บุคคลนั้นจะเป็น
ผู้รับที่ได้รับอนุญาต 
การกระทำาใด ๆ ที่เป็นการละเมิดภาระหน้าที่นี้อาจมีผลที่
ตามมาอย่างร้ายแรง เช่น ค่าปรับ, โทษทางปกครอง ตลอด
จนโทษทางอาญาต่อส่วนตัว

ข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณะ
อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของตราสารทางการ
เงินของ KONE หรือของบริษัทอื่น จะต้องถูกเก็บ
ไว้เป็นความลับจนกว่าจะมีการเผยแพร่หรือเปิด
เผยต่อสาธารณะ

การซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลภายใน

ภาพรวม
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ข้อมูลภายในคืออะไร?

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่แม่นยำาเกี่ยวกับ
บริษัทหรือหุ้นของบริษัทหรือตราสารทางการ
เงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้เผยแพร่หรือเปิดเผยต่อ
สาธารณะ และหากเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว มี
แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ
ราคาของตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

นอกจาก KONE แล้ว ข้อมูลภายในอาจ
เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นหรือตราสารทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

หากคุณมีข้อมูล
ภายใน ห้ามมิให้:

คุณค้นพบข้อมูลภายในโดยไม่ได้ตั้งใจ:

หากมีคนขอคำาแนะนำาทางธุรกิจจากคุณ:

• ห้ามมิให้คุณแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ KONE หรือ
บริษัทอื่น ๆ ให้กับบุคคลอื่น เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ สมาชิกในครอบครัว หรือ
เพื่อนที่อาจหาประโยชน์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 
กฎนี้มีผลบังคับใช้ไม่ว่าคุณจะได้รับข้อมูลภายในโดยเจตนาหรือโดยไม่ได้
ตั้งใจ

• ห้ามมิให้คุณแนะนำาหรือบอก "เคล็ดลับ" แก่คู่ค้าทางธุรกิจ, สมาชิกใน
ครอบครัว หรือเพื่อนของคุณในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงิน
ของ KONE หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ

ทรัพยากร 

การใช้ข้อมูลภายในโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการซื้อหรือ
ขายตราสารทางการเงินสำาหรับ
บัญชีของคุณเองหรือสำาหรับ
บัญชีของบุคคลอื่น

หากฉันไม่แน่ใจว่าข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลภายใน
หรือไม่ หรือฉันได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวหรือไม่ ฉันต้องขอคำาชี้แนะจากฝ่ายกฎหมาย
หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

แนะนำาหรือให้คำาแนะนำาว่า
บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการ
ติดต่อซื้อขายโดยใช้ข้อมูล
ภายใน
เปิดเผยข้อมูลภายในเว้นแต่คุณ
จะได้รับอนุญาตให้ทำาเช่นนั้น 

เรียนรู้เพิ่มเติมไดที่ KONE Insider Policy

คุณจำาเป็นต้องรู้อะไรบ้าง? สัญญาณเตือนภัย
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ติดต่อโดยตรง: 

ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกฎหมายภายใน
ประเทศ 

อีเมลโดยตรงไปที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Team):

ทั่วโลก: compliance@kone.com
GCN: gcn.compliance@kone.com
ENA: AmericasCompliance@kone.com

สายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: 

หน้าอินทราเน็ต/รายงานข้อกังวลหรือแจ้ง
เบาะแส 

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล:

security@kone.com

เราทราบดีว่าการพูดและแจ้งข้อกังวลออกมาอาจทำาให้รู้สึกไม่
สบายใจและก่อให้เกิดความเครียด เราจึงจัดการกับการแจ้งหรือ
การรายงานนี้อย่างเป็นความลับสูงสุด เราต้องการให้คุณรู้สึก
ปลอดภัย ได้รับการสนับสนุน และเราพร้อมรับฟัง แม้ว่าคุณจะไม่
แน่ใจว่ามีการกระทำาผิดเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถวางใจ
ได้ว่าเราจะดำาเนินการอย่างยุติธรรมและรวดเร็วตามข้อมูลที่เราได้
รวบรวม
KONE ไม่ยอมให้มีการตอบโต้หรือแก้แค้นในทุกรูปแบบต่อบุคคล
ใดก็ตามที่รายงานการละเมิดประมวลจรรยาบรรณโดยสุจริต

วิธีรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิด
ประมวลจรรยาบรรณ

การรายงานและ
แจ้งข้อกังวล

ทรัพยากร 
KONE Compliance Speak-Up Guidelines
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เมื่อคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตัดสินใจลำาบาก
และคุณไม่แน่ใจว่าจะเชื่อความรู้สึกของคุณเองได้หรือ
ไม่ โปรดใช้คำาถาม 5 ข้อนี้เป็นแนวทาง 
คำาถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
โดยคำานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม

ถ้าคำาตอบคือใช่สำาหรับทุกคำาถาม 
ให้ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลย

การตัดสินใจของคุณ
มีจริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบ

คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
หรือไม่

สิ่งนี้สอดคล้อง
กับกฎหมาย
และข้อบังคับ
หรือไม่

สิ่งนี้เป็นไปตาม
ประมวลจรรยา
บรรณ, นโยบาย 
และค่านิยมของ 
KONE หรือไม่

ผู้จัดการหรือหัวหน้า
งานของคุณจะเห็นด้วย
หรืออนุมัติหรือไม่

คุณจะรู้สึกดีหรือไม่หากมี
การออกสื่อหรือโซเชียล 
มีเดีย

ใช่

ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

ถ้าคำาตอบคือไม่อย่างน้อยหนึ่งคำาถาม โปรด
หยุดและสอบถามฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายกำากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพิ่มเติม (compliance@kone.com)

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรทำา
อย่างไร

การตัดสินใจอย่างมี
จริยธรรม

5 คำาถามเพื่อเป็นแนวทาง
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