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หลักจรรยาบรรณส าหรับซัพพลายเออร์ของ Kohler 
 

Kohler ตลอดจนบริษทัในเครือ แผนก และบริษทัยอ่ย 

ด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดและเป็นไปตามหลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติและกฎหมายในประเทศท่ีเราท าการผลิต สัง่ซ้ือ และขายผลิตภณัฑข์องเรา 
 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งยึดถือหลกัจรรยาบรรณน้ีส าหรับตวัเองและห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นบุคคลท่ีสามซ่ึงท าธุรกิจร่วมกนั รวมถึงผูรั้บเหมาช่วง 

ซพัพลายเออร์ทกุรายจะตอ้งสามารถแสดงให้ประจกัษถึ์งการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเหลา่น้ีตามค าร้องขอของ Kohler 
 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขกรณีไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบใหถู้กตอ้งทนัทีตามจ าเป็น และจะด าเนินการแกไ้ขอยา่งจริงจงั 

ตลอดจนท าการจดัเตรียมและน าเสนอแผนการปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั (CAPA) ให้ทนัท่วงที Kohler 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกธุรกิจเม่ือใดก็ไดส้ าหรับการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณซพัพลายเออร์น้ี 

 
Kohler ไดก้ าหนดมาตรฐานหลกัจรรยาบรรณขั้นต ่าดงัต่อไปน้ี: 

 

• กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ: ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีบงัคบัใชใ้นประเทศท่ีตนเองด าเนินการอยู่ 
 

• ห่วงโซ่อุปทาน: บุคคลท่ีสามใดๆ ท่ีร่วมผลิตสินคา้หรือส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงผูรั้บจา้งช่วง 

จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออร์น้ีหรือหลกัท่ีเทียบเท่ากนั Kohler 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะร้องขอเอกสารยืนยนัจากห่วงโซ่อุปทานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
 

• การปกป้องข้อมูล: ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการปกป้อง ถ่ายโอน เขา้ถึง และจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงระเบียบการคุม้ครองขอ้มูลทัว่ไป (GDPR) (ระเบียบ (สหภาพยโุรป) 2016/679) 
 

• การค้ามนุษย์ ทาส และการบังคับใช้แรงงาน: ห้ามมีการคา้มนุษย ์ทาส และการบงัคบัใชแ้รงงาน แรงงานนกัโทษ หน้ีแรงงาน 

(รวมถึงแรงงานแทนการช าระหน้ี) หรือแรงงานตามสญัญาทกุรูปแบบ รวมถึงการล่วงละเมิดทางกายภาพและการลงโทษทางร่างกาย 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการขนส่ง ปิดบงัซ่อนเร้น สรรหา ถ่ายโอน หรือรับบุคคลเขา้มาดว้ยการคุกคาม บงัคบั ขู่เขญ็ ลกัพา 

หรือหลอกลวงแรงงานหรือบริการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นศตัรูของอเมริกาดว้ยการคว ่าบาตร 

กฎหมายวา่ดว้ยความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี 2010 และพระราชบญัญติัทาสสมยัใหม่ของสหราชอาณาจกัร 
 

ไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ เก่ียวกบัอิสรภาพในการเคล่ือนยา้ยของพนกังานในอาคารหรือการเขา้ออกอาคารของบริษทั 
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ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวา่จา้ง และกอ่นท่ีพนกังานจะออกจากประเทศตน้ทางของตนเอง 
พนกังานจะตอ้งไดรั้บเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานในภาษาท่ีเขาเขา้ใจ พร้อมรายละเอียดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการจา้งงาน 

และจะตอ้งไม่อนุญาตให้มีการเปล่ียนหรือแกไ้ขเอกสารดงักล่าวเม่ือไปถึงประเทศท่ีรับเขา้ 

เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเหลา่น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายในทอ้งถ่ินและเพ่ือให้เง่ือนไขท่ีเทียบเท่าหรือดีกวา่เดิม 
 

งานทั้งหมดจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และพนกังานจะตอ้งมีอิสระในการยติุการจา้งงานของตนเอง ผูว้า่จา้งและบริษทัตวัแทนจะไม่มีสิทธิระงบัหรือยกเลิก 

ปิดบงั ยึด หรือปฏิเสธสิทธิการเขา้ถึงจากพนกังานเพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลประจ าตวัหรือเอกสารการเขา้เมืองของเขา เช่น ขอ้มูลประจ าตวัท่ีออกใหโ้ดยรัฐ 

หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตท างาน เวน้แต่การระงบัดงักล่าวนั้นไดมี้กฎหมายบงัคบัไว ้
 

พนกังานโรงงานท่ีเป็นผูย้า้ยถ่ินชาวต่างชาติไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรงานกบัผูว้า่จา้งหรือบริษทัตวัแทน 

หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวตัถุประสงคใ์ห้ไดรั้บการจา้งงานหรือเป็นเงือนไขจากการจา้งงาน 
 

• แรงงานเด็ก: พนงังานทุกคนจะตอ้งมีอายตุามท่ีกฎหมายก าหนดขั้นต ่าสุด เกินกวา่อายสูุงสุดท่ีบงัคบัในโรงเรียน และตอ้งไม่ต ่ากวา่ 15 ปี 
นอกจากน้ีซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัตามกฎหมายในทอ้งถ่ินทั้งหมดเก่ียวกบัพนกังานอายนุอ้ยท่ีไดรั้บอนุญาต 
โดยเฉพาะพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนชัว่โมงท างาน ค่าจา้ง และเง่ือนไขการท างาน 

 

• สุขภาพและความปลอดภัย: 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัท าส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีมีความปลอดภยัและท าให้มีสุขภาพดีสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบท่ีบงัคบัใช ้ 

อยา่งนอ้ยพนกังานจะตอ้งมีสิทธิเขา้ถึงการปฐมพยาบาล ทางหนีไฟ อปุกรณ์นิรภยั น ้ าด่ืม ห้องน ้ าท่ีสะอาดและสามารถใชก้ารได ้ตลอดจนโรงอาหาร 

หากมีอาคารท่ีพกัให้ อาคารเหล่านั้นจะตอ้งสะอาดและปลอดภยั มีพ้ืนท่ีส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอ มีทางเขา้ออก ทางออกฉุกเฉิน 
ระบบท าความร้อนและระบายอากาศ ตลอดจนน ้ าส าหรับอาบ 

 

• จ านวนช่ัวโมงท างาน: ยกเวน้ในสถานการณ์ทางธุรกิจท่ีผิดปกติ พนกังานจะตอ้งไม่ท างานเกินกวา่ท่ีนอ้ยกวา่ของ (a) หกสิบ (60) ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

รวมถึงการท างานล่วงเวลา หรือ (b) จ านวนชัว่โมงท่ีจ ากดัส าหรับการท างานตามปกติและการท างานล่วงเวลาตามท่ีกฎหมายอนุญาต นอกจากน้ี 

พนกังานทุกคนจะตอ้งมีสิทธิหยดุพกัอยา่งนอ้ยหน่ึงวนัในทุกๆ เจ็ดวนั 
 

• ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์: ค่าจา้งจะตอ้งเท่ากบัหรือมากกวา่ค่าจา้งขั้นต ่าและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคา่ชดเชยในทอ้งถ่ิน (รวมถึงการท างานนอกเวลา) 

ตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายแรงงาน ขอ้ตกลง และระเบียบขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ินเก่ียวกบังานปกติ งานล่วงเวลา อตัราการผลิต ตลอดจนส่วนประกอบอ่ืนๆ 

ของค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ของพนกังาน 
 

• การไม่เลือกปฏิบัติ: การจา้งงาน (การวา่จา้ง เงินเดือน สิทธิประโยชน์ การเล่ือนต าแหน่ง การอบรม ระเบียบวินยั การเลิกจา้ง การปลดเกษียณ 

หรือขอ้ก าหนดและเง่ือนไขอ่ืนใดของการจา้งงาน) จะตอ้งข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและความสามารถในการท างาน ไม่ใช่ลกัษาณะต่างๆ เช่น เช้ือชาติ ศาสนา 
ชาติพนัธุ์ อตัลกัษณ์ทางเพศ หรือรสนิยม อาย ุเพศ 
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• การปกป้องผู้แจ้งเหตุ: ซพัพลายเออร์จะตอ้งแน่ใจวา่ไดป้กป้องผูแ้จง้เหตุไวเ้ป็นความลบั และห้ามมิให้มีการแกแ้คน้พนกังานท่ีท าดว้ยความสุจริตใจ และ/หรือ 
ปฏิเสธค าสัง่ท่ีละเมิดต่อหลกัจรรยาบรรณน้ี 
พนกังานจะตอ้งมีกลไกการร้องเรียนแบบนิรนามในการรายงานแจง้เร่ืองร้องทุกขใ์นสถานท่ีท างานและการละเมิดหลกัจรรยาบรรณ 

ตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ิน 
 

• เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม: ซพัพลายเออร์จะตอ้งรับทราบและเคารพสิทธิของพนกังานในการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการสมาคมตามกฎหมาย 

รวมถึงการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมสมาคมใดๆ นอกจากน้ีซพัพลายเออร์จะตอ้งเคาระสิทธิตามกฎหมายของพนกังานในการเจรจาต่อรองร่วม 
 

• การข่มขู่หรือล่วงละเมิด: พนกังานทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพและให้เกียรติ พนกังานจะตอ้งไม่อยูภ่ายใตก้ารข่มขู่หรือละเมิดทางกายภาพ 

ทางเพศ ทางจิตใจ หรือทางวาจา นอกจากน้ี ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่ใชก้ารปรับเงินเพ่ือเป็นการด าเนินการทางวินยั 
 

• การติดต่อส่ือสาร: ซพัพลายเออร์จะตอ้งติดต่อส่ือสารกบัพนกังานทุกคน 

และควบคุมดูแลความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ท่ีให้แกพ่นกังานตามท่ีกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณน้ีก าหนดไว ้
 

• การติดตามตรวจสอบและก ากับดแูล:  Kohler จะมีมาตรการรับรองต่างๆ เช่น 

การตรวจสอบโรงงานผลิตในสถานท่ีท่ีมีการประกาศหรือไม่มีการประกาศแจง้ให้ทราบ เพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ี 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งบ ารุงรักษาเอกสารทั้งหมดในสถานท่ี และอนุญาตให้ตวัแทนของ Kohler มีสิทธิอยา่งเต็มท่ีในการเขา้ถึงโรงงานผลิต 

ระเบียนขอ้มูลพนกังาน ระเบียนขอ้มูลการผลิต และสามารถเขา้ถึงพนกังานเพ่ือสมัภาษณ์อยา่งเป็นความลบัเก่ียวกบัการเขา้เยี่ยมชมดงักล่าว 

ซพัพลายเออร์จะไม่สร้างอิทธิพลท่ีไม่เหมาะสมต่อผลการตรวจสอบใดๆ รวมถึงการน าเสนอระเบียนขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือการฝึกสอนพนกังาน 
 

• ส่ิงแวดล้อมและความยัง่ยืน: ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและระเบียบท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งมุ่งมัน่ในการปรับปรุงการปฏิบติังานและแนวปฏิบติัในการจดัซ้ืออยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในรอบการผลิต เช่น 

การลดคาร์บอนและมลพิษทางน ้ า ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัหาขอ้มูลตามท่ีร้องขอ เพ่ือช่วยให้ 

Kohler สร้างความโปร่งใสดา้นส่ิงแวดลอ้มและวตัถุดิบส าหรับผลิตภณัฑข์องบริษทั ขอ้มูลน้ีอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมด 

ขอ้มูลทรัพยากรการผลิต (พลงังาน น ้ า วตัถุดิบ สารเคมี ของเสีย ฯลฯ) การประกอบรวม ณ จุดสุดทา้ย ตลอดจนโหมดการขนส่งและระยะทาง 
 

• รายช่ือสารต้องห้าม: ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑท่ี์บงัคบัใช ้รวมถึงสารพิษควบคุม การปล่อยกา๊ซ การระบายน ้ าเสีย 

การบ าบดัและก าจดัของเสีย ห้ามออกแบบ พฒันา ผลิต 

หรือขายผลิตภณัฑโ์ดยไม่ปฏิบติัตามระเบียบการจดัวางองคป์ระกอบของผลิตภณัฑท่ี์บงัคบัใชแ้ละนโยบายส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์อง Kohler - 

สามารถดูรายช่ือสารตอ้งห้ามไดท่ี้ http://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-business/ 

เม่ือมีการร้องขอจาก Kohler Co. ซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัท าเอกสารสนบัสนุนเก่ียวกบัสารท่ีบงัคบัใชต้ามท่ีร้องขอ 
 

• แหล่งแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบ: ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัแร่ธาตุแห่งความขดัแยง้ ซ่ึงปัจจุบนัรวมถึงดีบุก 
ทงัสเตน แทนทาลมั ทอง และโคบอลต ์
แร่ธาตุแห่งความขดัแยง้ท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑข์องซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งถาวรทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งตรวจสอบสถานะแหล่งท่ีมาและห่วงโซ่การคุม้ครองพยานหลกัฐานของแร่ธาตุเหล่าน้ี และตอ้งขอจากห่วงโซ่อุปทานของตนเองดว้ยเช่นกนั 

http://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-business/
http://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-business/


รูปแบบ: K-3234 

การแกไ้ข: 10 

เร่ือง: หลกัจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออร์ของ Kohler หนา้ 4 จาก 4 

ท่ีมา: กระบวนการและระบบจดัซ้ือทัว่โลก 

 

•  จริยธรรม: ซพัพลายเออร์จะด าเนินธุรกิจดว้ยความจริงใจและซ่ือสตัย ์ตลอดจนมีพฤติกรรมดา้นจริยธรรมท่ีมีมาตรฐานสูงสุด 
 

• ของก านัล ส่ิงบันเทิง และผลประโยชน์ทับซ้อน: ของก านลั การเล้ียงอาหาร ส่ิงบนัเทิง งานตอ้นรับ และการท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ถูกตอ้ง 

อาจถือวา่เป็นสินบน ดูเหมือนเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น และ/หรือถูกมองวา่พยายามสร้างอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งไม่เหมาะสม Kohler 

มีนโยบายวา่ห้ามเสนอหรือส่งของก านลัหรือเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนกังาน Kohler ทุกคน 

การเสนอสินคา้โปรโมชัน่ท่ีมีจ าหน่ายทัว่ไปซ่ึงแสดงโลโก/้โฆษณาของบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนสามารถท าไดแ้ต่ไม่บ่อยนกั 
 

• ต่อต้านการติดสินบน: ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่ท าหรือรับเงินทุจริตหรือการรับเงินท่ีไม่เหมาะสมในนามของตนเอง บุคคลท่ีสาม หรือในนามของ Kohler 

และจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบญัญติั ค าสัง่ท่ีบงัคบัใช ้และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการติดสินบนและการต่อตา้นการทุจริต 

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงกฎหมายวา่ดว้ยการกระท าอนัเป็นการทุจริตขา้มชาติของสหรัฐอเมริกา กฎหมายการติดสินบนของสหราชอาณาจกัร และกฎหมายอ่ืนๆ 

ท่ีบงัคบัใช ้
 
 
 

นอกจากหนา้ท่ีในการแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ ซพัพลายเออร์จะตอ้งแจง้ให้ Kohler 

รับทราบทนัทีหากสถานการณ์มีการพฒันาและเป็นเหตุให้ซพัพลายเออร์ตอ้งละเมิดหลกัจรรยาบรรณน้ี 

 
คุณสามารถดูส าเนาหลกัจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออร์ปัจจุบนัไดบ้นเวบ็ไซตน้ี์ และควรศึกษาเป็นประจ าหากมีการปรับปรุง:  

https://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-business/. 

https://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-business/

