หลักจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออร์ของ Kohler
Kohler ตลอดจนบริษทั ในเครือ แผนก และบริษทั ย่อย
ดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดและเป็ นไปตามหลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติและกฎหมายในประเทศทีเ่ ราทําการผ
ลิต สังซื
่ ้อ และขายผลิตภัณฑ์ของเรา
ซัพพลายเออร์จะต้องยึดถือหลักจรรยาบรรณนี้สาํ หรับตัวเองและห่วงโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นบุคคลทีส่ ามซึง่ ทําธุรกิจร่วมกัน
รวมถึงผูร้ บั เหมาช่วง ซัพพลายเออร์ทุกรายจะต้องสามารถแสดงให้ประจักษ์ถงึ การปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเหล่านี้ตามคําร้องขอของ
Kohler
ซัพพลายเออร์จะต้องดําเนินการแก้ไขกรณีไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบให้ถูกต้องทันทีตามจําเป็ น
และจะดําเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ตลอดจนทําการจัดเตรียมและนําเสนอแผนการปฏิบตั กิ ารแก้ไขและป้ องกัน (CAPA)
ให้ทนั ท่วงที Kohler ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กธุรกิจเมื่อใดก็ได้สาํ หรับการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณซัพพลายเออร์น้ี
Kohler ได้กําหนดมาตรฐานหลักจรรยาบรรณขัน้ ตํ่าดังต่อไปนี:้
•

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ:
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีบ่ งั คับใช้ในประเทศทีต่ นเองดําเนินการอยู่
หากการปฏิบตั ขิ องซัพพลายเออร์กบั ข้อกําหนดจรรยาบรรณนี้
จะส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายทีส่ ามารถนําไปปรับใช้ได้ในข้อกฎหมายหรือข้อบังคับใช้,
กฎหมายหรือข้อบังคับใช้จะควบคุม.

•

ห่วงโซ่อปุ ทาน: บุคคลทีส่ ามใดๆ ทีร่ ว่ มผลิตสินค้าหรือส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงผูร้ บั จ้างช่วง
จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออร์น้หี รือหลักทีเ่ ทียบเท่ากัน Kohler
ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะร้องขอเอกสารยืนยันจากห่วงโซ่อุปทานเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ

•

การปกป้ องข้อมูล: ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและพระราชบัญญัตทิ บ่ี งั คับใช้เกีย่ วกับการปกป้ อง
ถ่ายโอน เข้าถึง และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงระเบียบการคุม้ ครองข้อมูลทัวไป
่ (GDPR)
(ระเบียบ (สหภาพยุโรป) 2016/679)

•

การค้ามนุษย์ ทาส และการบังคับใช้แรงงาน: ห้ามมีการค้ามนุษย์ ทาส และการบังคับใช้แรงงาน แรงงานนักโทษ
หนี้แรงงาน (รวมถึงแรงงานแทนการชําระหนี้) หรือแรงงานตามสัญญาทุกรูปแบบ
รวมถึงการล่วงละเมิดทางกายภาพและการลงโทษทางร่างกาย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการขนส่ง ปิ ดบังซ่อนเร้น
สรรหา ถ่ายโอน หรือรับบุคคลเข้ามาด้วยการคุกคาม บังคับ ขูเ่ ข็ญ ลักพา หรือหลอกลวงแรงงานหรือบริการ
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้านศัตรูของอเมริกาด้วยการควํ่าบาตร
กฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี 2010
และพระราชบัญญัตทิ าสสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักร
ไม่มขี อ้ จํากัดใดๆ เกีย่ วกับอิสรภาพในการเคลื่อนย้ายของพนักงานในอาคารหรือการเข้าออกอาคารของบริษทั
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ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการว่าจ้าง และก่อนทีพ่ นักงานจะออกจากประเทศต้นทางของตนเอง
พนักงานจะต้องได้รบั เอกสารทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงานในภาษาทีเ่ ขาเข้าใจ
พร้อมรายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน
และจะต้องไม่อนุญาตให้มกี ารเปลีย่ นหรือแก้ไขเอกสารดังกล่าวเมื่อไปถึงประเทศทีร่ บั เข้า
เว้นแต่มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขเหล่านี้เพือ่ ให้เป็ นไปตามกฎหมายในท้องถิน่ และเพื่อให้เงื่อนไขทีเ่ ทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม
งานทัง้ หมดจะต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจ และพนักงานจะต้องมีอสิ ระในการยุตกิ ารจ้างงานของตนเอง
ผูว้ ่าจ้างและบริษทั ตัวแทนจะไม่มสี ทิ ธิระงับหรือยกเลิก ปิ ดบัง ยึด
หรือปฏิเสธสิทธิการเข้าถึงจากพนักงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลประจําตัวหรือเอกสารการเข้าเมืองของเขา เช่น
ข้อมูลประจําตัวทีอ่ อกให้โดยรัฐ หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทํางาน
เว้นแต่การระงับดังกล่าวนัน้ ได้มกี ฎหมายบังคับไว้
พนักงานโรงงานทีเ่ ป็ นผูย้ า้ ยถิน่ ชาวต่างชาติไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมการสมัครงานกับผูว้ า่ จ้างหรือบริษทั ตัวแทน
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้รบั การจ้างงานหรือเป็ นเงือนไขจากการจ้างงาน
•

แรงงานเด็ก: พนังงานทุกคนจะต้องมีอายุตามทีก่ ฎหมายกําหนดขัน้ ตํ่าสุด เกินกว่าอายุสงู สุดทีบ่ งั คับในโรงเรียน
และต้องไม่ต่าํ กว่า 15 ปี
นอกจากนี้ซพั พลายเออร์จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายในท้องถิน่ ทัง้ หมดเกีย่ วกับพนักงานอายุน้อยที่
ได้รบั อนุญาต โดยเฉพาะพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับจํานวนชัวโมงทํ
่
างาน ค่าจ้าง และเงื่อนไขการทํางาน

•

สุขภาพและความปลอดภัย:
ซัพพลายเออร์จะต้องจัดทําสิง่ แวดล้อมในการทํางานทีม่ คี วามปลอดภัยและทําให้มสี ุขภาพดีสอดคล้องกับกฎหมายและร
ะเบียบทีบ่ งั คับใช้ อย่างน้อยพนักงานจะต้องมีสทิ ธิเข้าถึงการปฐมพยาบาล ทางหนีไฟ อุปกรณ์นริ ภัย นํ้าดืม่
ห้องนํ้าทีส่ ะอาดและสามารถใช้การได้ ตลอดจนโรงอาหาร หากมีอาคารทีพ่ กั ให้
อาคารเหล่านัน้ จะต้องสะอาดและปลอดภัย มีพน้ื ทีส่ ว่ นบุคคลอย่างเพียงพอ มีทางเข้าออก ทางออกฉุกเฉิน
ระบบทําความร้อนและระบายอากาศ ตลอดจนนํ้าสําหรับอาบ

•

จํานวนชัวโมงทํ
่
างาน: ยกเว้นในสถานการณ์ทางธุรกิจทีผ่ ดิ ปกติ พนักงานจะต้องไม่ทํางานเกินกว่าทีน่ ้อยกว่าของ
(a) หกสิบ (60) ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ รวมถึงการทํางานล่วงเวลา หรือ (b)
จํานวนชัวโมงที
่
จ่ ํากัดสําหรับการทํางานตามปกติและการทํางานล่วงเวลาตามทีก่ ฎหมายอนุญาต นอกจากนี้
พนักงานทุกคนจะต้องมีสทิ ธิหยุดพักอย่างน้อยหนึ่งวันในทุกๆ เจ็ดวัน

•

ค่าจ้างและสิ ทธิ ประโยชน์ : ค่าจ้างจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าค่าจ้างขัน้ ตํ่าและข้อกําหนดเกีย่ วกับค่าชดเชยในท้องถิน่
(รวมถึงการทํางานนอกเวลา) ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายแรงงาน ข้อตกลง
และระเบียบข้อบังคับในท้องถิน่ เกีย่ วกับงานปกติ งานล่วงเวลา อัตราการผลิต ตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ ของค่าชดเชย
และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

•

การไม่เลือกปฏิ บตั ิ : ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:
ค่าจ้างจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าค่าจ้างขัน้ ตํ่าและข้อกําหนดเกีย่ วกับค่าชดเชยในท้องถิน่ (รวมถึงการทํางานนอกเวลา)
ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายแรงงาน ข้อตกลง และระเบียบข้อบังคับในท้องถิน่ เกีย่ วกับงานปกติ งานล่วงเวลา อัตราการผลิต
ตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ ของค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

ไม่เกี่ยวกับลักษณะต่างๆ เช่น เชือ้ ชาติ,

ลัทธิ, สีผวิ , ศาสนา, เพศ, อายุ, ชาติกําเนิด, ความทุพพลภาพ, สถานะ,ทหารผ่านศึก, สถานภาพสมรส,
รสนิยมทางเพศ, เพศ, อัตลักษณ์ หรือ การแสดงออก,
สถานภาพทางทหารหรือลักษณะอื่นใดทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ, ซึง่ รวมถึง, แต่ไม่จํากัดเพียง,
กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐ.
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•

การปกป้ องผู้แจ้งเหตุ: ซัพพลายเออร์จะต้องแน่ใจว่าได้ปกป้ องผูแ้ จ้งเหตุไว้เป็ นความลับ
และห้ามมิให้มกี ารแก้แค้นพนักงานทีท่ ําด้วยความสุจริตใจ และ/หรือ ปฏิเสธคําสังที
่ ล่ ะเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้
พนักงานจะต้องมีกลไกการร้องเรียนแบบนิรนามในการรายงานแจ้งเรื่องร้องทุกข์ในสถานทีท่ ํางานและการละเมิดหลักจร
รยาบรรณ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิน่

•

เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม:
ซัพพลายเออร์จะต้องรับทราบและเคารพสิทธิของพนักงานในการใช้สทิ ธิเสรีภาพในการสมาคมตามกฎหมาย
รวมถึงการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมสมาคมใดๆ
นอกจากนี้ซพั พลายเออร์จะต้องเคาระสิทธิตามกฎหมายของพนักงานในการเจรจาต่อรองร่วม

•

การข่มขู่หรือล่วงละเมิ ด: พนักงานทุกคนจะต้องได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความเคารพและให้เกียรติ
พนักงานจะต้องไม่อยู่ภายใต้การข่มขูห่ รือละเมิดทางกายภาพ ทางเพศ ทางจิตใจ หรือทางวาจา นอกจากนี้
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ใช้การปรับเงินเพื่อเป็ นการดําเนินการทางวินยั

•

การติ ดต่อสื่อสาร: ซัพพลายเออร์จะต้องติดต่อสื่อสารกับพนักงานทุกคน
และควบคุมดูแลความคุม้ ครองและสิทธิประโยชน์ทใ่ี ห้แก่พนักงานตามทีก่ ฎหมายและหลักจรรยาบรรณนี้กําหนดไว้

•

การติ ดตามตรวจสอบและกํากับดูแล: Kohler จะมีมาตรการรับรองต่างๆ เช่น
การตรวจสอบโรงงานผลิตในสถานทีท่ ม่ี กี ารประกาศหรือไม่มกี ารประกาศแจ้งให้ทราบ
เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณนี้ ซัพพลายเออร์จะต้องบํารุงรักษาเอกสารทัง้ หมดในสถานที่
และอนุญาตให้ตวั แทนของ Kohler มีสทิ ธิอย่างเต็มทีใ่ นการเข้าถึงโรงงานผลิต ระเบียนข้อมูลพนักงาน
ระเบียนข้อมูลการผลิต และสามารถเข้าถึงพนักงานเพื่อสัมภาษณ์อย่างเป็ นความลับเกีย่ วกับการเข้าเยีย่ มชมดังกล่าว
ซัพพลายเออร์จะไม่สร้างอิทธิพลทีไ่ ม่เหมาะสมต่อผลการตรวจสอบใดๆ รวมถึงการนําเสนอระเบียนข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง
หรือการฝึกสอนพนักงาน

•

สิ่ งแวดล้อมและความยังยื
่ น: ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อมและระเบียบทีบ่ งั คับใช้ทงั ้ หมด
ซัพพลายเออร์จะต้องมุง่ มันในการปรั
่
บปรุงการปฏิบตั งิ านและแนวปฏิบตั ใิ นการจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในรอบการผลิต เช่น การลดคาร์บอนและมลพิษทางนํ้า
ตลอดจนการเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ซัพพลายเออร์จะต้องจัดหาข้อมูลตามทีร่ อ้ งขอ
เพื่อช่วยให้ Kohler สร้างความโปร่งใสด้านสิง่ แวดล้อมและวัตถุดบิ สําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ข้อมูลนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ หมด ข้อมูลทรัพยากรการผลิต (พลังงาน นํ้า วัตถุดบิ สารเคมี
ของเสีย ฯลฯ) การประกอบรวม ณ จุดสุดท้าย ตลอดจนโหมดการขนส่งและระยะทาง

•

รายชื่อสารต้องห้าม: ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ทบ่ี งั คับใช้
รวมถึงสารพิษควบคุม การปล่อยก๊าซ การระบายนํ้าเสีย การบําบัดและกําจัดของเสีย ห้ามออกแบบ พัฒนา ผลิต
หรือขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบการจัดวางองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทบ่ี งั คับใช้และนโยบายสิง่ แวดล้อมเ
กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ของ Kohler - สามารถดูรายชื่อสารต้องห้ามได้ท่ี
http://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-business/ เมื่อมีการร้องขอจาก Kohler Co.
ซัพพลายเออร์จะต้องจัดทําเอกสารสนับสนุนเกีย่ วกับสารทีบ่ งั คับใช้ตามทีร่ อ้ งขอ

•

แหล่งแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบ:
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีบ่ งั คับใช้เกีย่ วกับแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง ซึง่ ปั จจุบนั รวมถึงดีบุก
ทังสเตน แทนทาลัม ทอง และโคบอลต์
แร่ธาตุแห่งความขัดแย้งทีอ่ ยูใ่ นผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างถาวรทัง้ โดยทางตรงแ
ละทางอ้อม ซัพพลายเออร์จะต้องตรวจสอบสถานะแหล่งทีม่ าและห่วงโซ่การคุม้ ครองพยานหลักฐานของแร่ธาตุเหล่านี้
และต้องขอจากห่วงโซ่อุปทานของตนเองด้วยเช่นกัน
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•

จริ ยธรรม: ซัพพลายเออร์จะดําเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์
ตลอดจนมีพฤติกรรมด้านจริยธรรมทีม่ มี าตรฐานสูงสุด

•

ของกํานัล สิ่ งบันเทิ ง และผลประโยชน์ ทบั ซ้อน: ของกํานัล การเลีย้ งอาหาร สิง่ บันเทิง งานต้อนรับ
และการท่องเทีย่ วทีไ่ ม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทถ่ี ูกต้อง อาจถือว่าเป็ นสินบน ดูเหมือนเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน
และ/หรือถูกมองว่าพยายามสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสม Kohler
มีนโยบายว่าห้ามเสนอหรือส่งของกํานัลหรือเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน Kohler ทุกคน
การเสนอสินค้าโปรโมชันที
่ ม่ จี ําหน่ายทัวไปซึ
่ ง่ แสดงโลโก้/โฆษณาของบริษทั ไว้อย่างชัดเจนสามารถทําได้แต่ไม่บ่อยนัก

•

ต่อต้านการติ ดสิ นบน: ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ทําหรือรับเงินทุจริตหรือการรับเงินทีไ่ ม่เหมาะสมในนามของตนเอง
บุคคลทีส่ าม หรือในนามของ Kohler และจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย พระราชบัญญัติ คําสังที
่ บ่ งั คับใช้ และ/หรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายว่าด้วยการกระทําอันเป็ นการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา
กฎหมายการติดสินบนของสหราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นๆ ทีบ่ งั คับใช้

นอกจากหน้าทีใ่ นการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ซัพพลายเออร์จะต้องแจ้งให้ Kohler
รับทราบทันทีหากสถานการณ์มกี ารพัฒนาและเป็ นเหตุให้ซพั พลายเออร์ตอ้ งละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้
คุณสามารถดูสาํ เนาหลักจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออร์ปัจจุบนั ได้บนเว็บไซต์น้ี และควรศึกษาเป็ นประจําหากมีการปรับปรุง:
https://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-business/.
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