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หลกัจรรยาบรรณสาํหรบัซพัพลายเออรข์อง Kohler 
 

Kohler ตลอดจนบรษิทัในเครอื แผนก และบรษิทัย่อย 
ดําเนินธุรกจิตามมาตรฐานจรยิธรรมสงูสดุและเป็นไปตามหลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตแิละกฎหมายในประเทศทีเ่ราทําการผ

ลติ สัง่ซื้อ และขายผลติภณัฑข์องเรา 

 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งยดึถอืหลกัจรรยาบรรณน้ีสาํหรบัตวัเองและห่วงโซ่อุปทานทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามซึง่ทําธุรกจิร่วมกนั 
รวมถงึผูร้บัเหมาช่วง ซพัพลายเออรทุ์กรายจะตอ้งสามารถแสดงใหป้ระจกัษถ์งึการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเหล่าน้ีตามคํารอ้งขอของ 
Kohler 

 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขกรณีไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบใหถู้กตอ้งทนัทตีามจําเป็น 
และจะดาํเนินการแกไ้ขอย่างจรงิจงั ตลอดจนทําการจดัเตรยีมและนําเสนอแผนการปฏบิตักิารแกไ้ขและป้องกนั (CAPA) 
ใหท้นัท่วงท ีKohler ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิธุรกจิเมื่อใดกไ็ดส้าํหรบัการไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณซพัพลายเออรน้ี์ 

 
Kohler ไดก้ําหนดมาตรฐานหลกัจรรยาบรรณขัน้ต่ําดงัต่อไปน้ี: 

 

• กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั: 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศทีต่นเองดําเนินการอยู่  
หากการปฏบิตัขิองซพัพลายเออรก์บัขอ้กําหนดจรรยาบรรณน้ี  
จะส่งผลใหเ้กดิการละเมดิกฎหมายทีส่ามารถนําไปปรบัใชไ้ดใ้นขอ้กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัใช,้ 
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัใชจ้ะควบคมุ. 

 

• ห่วงโซ่อปุทาน: บคุคลทีส่ามใดๆ ทีร่ว่มผลติสนิคา้หรอืส่วนประกอบต่างๆ รวมถงึผูร้บัจา้งช่วง 
จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัซพัพลายเออรน้ี์หรอืหลกัทีเ่ทยีบเท่ากนั Kohler 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรอ้งขอเอกสารยนืยนัจากห่วงโซ่อุปทานเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

 

• การปกป้องขอ้มลู: ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและพระราชบญัญตัทิีบ่งัคบัใชเ้กีย่วกบัการปกป้อง 
ถ่ายโอน เขา้ถงึ และจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงระเบยีบการคุม้ครองขอ้มลูทัว่ไป (GDPR) 
(ระเบยีบ (สหภาพยุโรป) 2016/679) 

 

• การค้ามนุษย ์ทาส และการบงัคบัใช้แรงงาน: หา้มมกีารคา้มนุษย ์ทาส และการบงัคบัใชแ้รงงาน แรงงานนักโทษ 
หน้ีแรงงาน (รวมถงึแรงงานแทนการชําระหน้ี) หรอืแรงงานตามสญัญาทุกรปูแบบ 
รวมถงึการล่วงละเมดิทางกายภาพและการลงโทษทางร่างกาย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการขนสง่ ปิดบงัซ่อนเรน้ 
สรรหา ถ่ายโอน หรอืรบับคุคลเขา้มาดว้ยการคกุคาม บงัคบั ขูเ่ขญ็ ลกัพา หรอืหลอกลวงแรงงานหรอืบรกิาร 
ซึง่รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการปฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นศตัรูของอเมรกิาดว้ยการควํ่าบาตร 
กฎหมายว่าดว้ยความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานในมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย ปี 2010 
และพระราชบญัญตัทิาสสมยัใหม่ของสหราชอาณาจกัร 

 

ไม่มขีอ้จํากดัใดๆ เกีย่วกบัอสิรภาพในการเคลื่อนยา้ยของพนักงานในอาคารหรอืการเขา้ออกอาคารของบรษิทั 
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ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวา่จา้ง และก่อนทีพ่นักงานจะออกจากประเทศตน้ทางของตนเอง 
พนักงานจะตอ้งไดร้บัเอกสารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงานในภาษาทีเ่ขาเขา้ใจ 
พรอ้มรายละเอยีดขอ้กาํหนดและเงื่อนไขการจา้งงาน 
และจะตอ้งไม่อนุญาตใหม้กีารเปลีย่นหรอืแกไ้ขเอกสารดงักล่าวเมื่อไปถงึประเทศทีร่บัเขา้ 
เวน้แต่มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขเหลา่น้ีเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในทอ้งถิน่และเพื่อใหเ้งื่อนไขทีเ่ทยีบเท่าหรอืดกีว่าเดมิ 

 

งานทัง้หมดจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และพนักงานจะตอ้งมอีสิระในการยตุกิารจา้งงานของตนเอง 
ผูว้่าจา้งและบรษิทัตวัแทนจะไมม่สีทิธริะงบัหรอืยกเลกิ ปิดบงั ยดึ 
หรอืปฏเิสธสทิธกิารเขา้ถงึจากพนักงานเพื่อเขา้ถงึขอ้มลูประจําตวัหรอืเอกสารการเขา้เมอืงของเขา เช่น 
ขอ้มลูประจําตวัทีอ่อกใหโ้ดยรฐั หนังสอืเดนิทาง หรอืใบอนุญาตทํางาน 
เวน้แต่การระงบัดงักลา่วนัน้ไดม้กีฎหมายบงัคบัไว ้

 

พนักงานโรงงานทีเ่ป็นผูย้า้ยถิน่ชาวต่างชาตไิม่ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมการสมคัรงานกบัผูว้า่จา้งหรอืบรษิทัตวัแทน  
หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อวตัถุประสงคใ์หไ้ดร้บัการจา้งงานหรอืเป็นเงอืนไขจากการจา้งงาน 

 

• แรงงานเดก็: พนังงานทุกคนจะตอ้งมอีายุตามทีก่ฎหมายกําหนดขัน้ต่ําสดุ เกนิกว่าอายสุงูสุดทีบ่งัคบัในโรงเรยีน 
และตอ้งไม่ต่ํากว่า 15 ปี 
นอกจากน้ีซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัตามกฎหมายในทอ้งถิน่ทัง้หมดเกีย่วกบัพนักงานอายุน้อยที่

ไดร้บัอนุญาต โดยเฉพาะพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัจํานวนชัว่โมงทํางาน ค่าจา้ง และเงื่อนไขการทํางาน 
 

• สุขภาพและความปลอดภยั: 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัทําสิง่แวดลอ้มในการทํางานทีม่คีวามปลอดภยัและทําใหม้สีุขภาพดสีอดคลอ้งกบักฎหมายและร

ะเบยีบทีบ่งัคบัใช ้ อยา่งน้อยพนักงานจะตอ้งมสีทิธเิขา้ถงึการปฐมพยาบาล ทางหนีไฟ อุปกรณ์นริภยั น้ําดืม่ 
หอ้งน้ําทีส่ะอาดและสามารถใชก้ารได ้ตลอดจนโรงอาหาร หากมอีาคารทีพ่กัให ้
อาคารเหลา่นัน้จะตอ้งสะอาดและปลอดภยั มพีืน้ทีส่ว่นบุคคลอย่างเพยีงพอ มทีางเขา้ออก ทางออกฉุกเฉิน 
ระบบทําความรอ้นและระบายอากาศ ตลอดจนน้ําสาํหรบัอาบ 

 

• จาํนวนชัว่โมงทาํงาน: ยกเวน้ในสถานการณ์ทางธุรกจิทีผ่ดิปกต ิพนักงานจะตอ้งไมทํ่างานเกนิกว่าทีน้่อยกวา่ของ 
(a) หกสบิ (60) ชัว่โมงต่อสปัดาห ์รวมถงึการทํางานล่วงเวลา หรอื (b) 
จํานวนชัว่โมงทีจํ่ากดัสาํหรบัการทํางานตามปกตแิละการทํางานลว่งเวลาตามทีก่ฎหมายอนุญาต นอกจากน้ี 
พนักงานทุกคนจะตอ้งมสีทิธหิยุดพกัอยา่งน้อยหน่ึงวนัในทุกๆ เจด็วนั 

 

• ค่าจา้งและสิทธิประโยชน์: ค่าจา้งจะตอ้งเท่ากบัหรอืมากกว่าค่าจา้งขัน้ต่ําและขอ้กําหนดเกีย่วกบัค่าชดเชยในทอ้งถิน่ 
(รวมถงึการทํางานนอกเวลา) ตามทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายแรงงาน ขอ้ตกลง 
และระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่เกีย่วกบังานปกต ิงานลว่งเวลา อตัราการผลติ ตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ ของคา่ชดเชย 
และสทิธปิระโยชน์ของพนักงาน 

 

• การไม่เลอืกปฏิบติั: คา่จา้งและสทิธปิระโยชน์: 
ค่าจา้งจะตอ้งเท่ากบัหรอืมากกว่าค่าจา้งขัน้ต่ําและขอ้กําหนดเกีย่วกบัค่าชดเชยในทอ้งถิน่ (รวมถงึการทํางานนอกเวลา) 
ตามทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายแรงงาน ขอ้ตกลง และระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่เกีย่วกบังานปกต ิงานล่วงเวลา อตัราการผลติ 
ตลอดจนสว่นประกอบอื่นๆ ของค่าชดเชย และสทิธปิระโยชน์ของพนักงาน ไม่เก่ียวกบัลกัษณะต่างๆ เช่น เชือ้ชาต,ิ 
ลทัธ,ิ สผีวิ, ศาสนา, เพศ, อาย,ุ ชาตกิําเนิด, ความทุพพลภาพ, สถานะ,ทหารผ่านศกึ, สถานภาพสมรส, 
รสนิยมทางเพศ, เพศ, อตัลกัษณ์ หรอื การแสดงออก, 
สถานภาพทางทหารหรอืลกัษณะอื่นใดทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั, ซึง่รวมถงึ, แต่ไม่จํากดัเพยีง, 
กฎหมายของรฐับาลกลางสหรฐั. 
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• การปกป้องผู้แจ้งเหตุ: ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแน่ใจว่าไดป้กป้องผูแ้จง้เหตุไวเ้ป็นความลบั 
และหา้มมใิหม้กีารแกแ้คน้พนักงานทีทํ่าดว้ยความสุจรติใจ และ/หรอื ปฏเิสธคําสัง่ทีล่ะเมดิต่อหลกัจรรยาบรรณน้ี 
พนักงานจะตอ้งมกีลไกการรอ้งเรยีนแบบนิรนามในการรายงานแจง้เรื่องรอ้งทุกขใ์นสถานทีทํ่างานและการละเมดิหลกัจร

รยาบรรณ ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 
 

• เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม: 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรบัทราบและเคารพสทิธขิองพนักงานในการใชส้ทิธเิสรภีาพในการสมาคมตามกฎหมาย 
รวมถงึการเขา้ร่วมหรอืไม่เขา้ร่วมสมาคมใดๆ 
นอกจากนี้ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเคาระสทิธติามกฎหมายของพนักงานในการเจรจาต่อรองร่วม 

 

• การขม่ขู่หรือลว่งละเมิด: พนักงานทุกคนจะตอ้งไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิ
พนักงานจะตอ้งไม่อยู่ภายใตก้ารขม่ขูห่รอืละเมดิทางกายภาพ ทางเพศ ทางจติใจ หรอืทางวาจา นอกจากน้ี 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่ใชก้ารปรบัเงนิเพื่อเป็นการดําเนินการทางวนัิย 

 

• การติดต่อส่ือสาร: ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตดิต่อสื่อสารกบัพนักงานทุกคน 
และควบคุมดูแลความคุม้ครองและสทิธปิระโยชน์ทีใ่หแ้กพ่นักงานตามทีก่ฎหมายและหลกัจรรยาบรรณน้ีกําหนดไว ้

 

• การติดตามตรวจสอบและกาํกบัดแูล:  Kohler จะมมีาตรการรบัรองต่างๆ เช่น 
การตรวจสอบโรงงานผลติในสถานทีท่ีม่กีารประกาศหรอืไม่มกีารประกาศแจง้ใหท้ราบ 
เพื่อตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณน้ี ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งบาํรุงรกัษาเอกสารทัง้หมดในสถานที ่
และอนุญาตใหต้วัแทนของ Kohler มสีทิธอิย่างเตม็ทีใ่นการเขา้ถงึโรงงานผลติ ระเบยีนขอ้มลูพนักงาน 
ระเบยีนขอ้มลูการผลติ และสามารถเขา้ถงึพนักงานเพื่อสมัภาษณ์อย่างเป็นความลบัเกีย่วกบัการเขา้เยีย่มชมดงักล่าว 
ซพัพลายเออรจ์ะไมส่รา้งอทิธพิลทีไ่มเ่หมาะสมต่อผลการตรวจสอบใดๆ รวมถงึการนําเสนอระเบยีนขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
หรอืการฝึกสอนพนักงาน 

 

• ส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืน: ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มและระเบยีบทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมุง่มัน่ในการปรบัปรุงการปฏบิตังิานและแนวปฏบิตัใินการจดัซื้ออยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในรอบการผลติ เช่น การลดคารบ์อนและมลพษิทางน้ํา 
ตลอดจนการเพิม่ประสทิธภิาพในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัหาขอ้มลูตามทีร่อ้งขอ 
เพื่อช่วยให ้Kohler สรา้งความโปร่งใสดา้นสิง่แวดลอ้มและวตัถุดบิสาํหรบัผลติภณัฑข์องบรษิทั 
ขอ้มลูน้ีอาจรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการเปิดเผยขอ้มลูทัง้หมด ขอ้มลูทรพัยากรการผลติ (พลงังาน น้ํา วตัถุดบิ สารเคม ี
ของเสยี ฯลฯ) การประกอบรวม ณ จุดสุดทา้ย ตลอดจนโหมดการขนสง่และระยะทาง 

 

• รายช่ือสารต้องห้าม: ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑท์ีบ่งัคบัใช ้
รวมถงึสารพษิควบคุม การปล่อยกา๊ซ การระบายน้ําเสยี การบาํบดัและกําจดัของเสยี หา้มออกแบบ พฒันา ผลติ 
หรอืขายผลติภณัฑโ์ดยไม่ปฏบิตัติามระเบยีบการจดัวางองคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีบ่งัคบัใชแ้ละนโยบายสิง่แวดลอ้มเ

กีย่วกบัผลติภณัฑข์อง Kohler - สามารถดูรายชื่อสารตอ้งหา้มไดท้ี ่
http://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-business/ เมื่อมกีารรอ้งขอจาก Kohler Co. 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัทําเอกสารสนับสนุนเกีย่วกบัสารทีบ่งัคบัใชต้ามทีร่อ้งขอ 

 

• แหล่งแร่ธาตุท่ีมีความรบัผิดชอบ: 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีบ่งัคบัใชเ้กีย่วกบัแร่ธาตุแห่งความขดัแยง้ ซึง่ปัจจุบนัรวมถงึดบีุก 
ทงัสเตน แทนทาลมั ทอง และโคบอลต์ 
แร่ธาตุแห่งความขดัแยง้ทีอ่ยูใ่นผลติภณัฑข์องซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่ละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างถาวรทัง้โดยทางตรงแ

ละทางออ้ม ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบสถานะแหลง่ทีม่าและห่วงโซ่การคุม้ครองพยานหลกัฐานของแร่ธาตุเหล่าน้ี 
และตอ้งขอจากห่วงโซ่อุปทานของตนเองดว้ยเช่นกนั 

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


รูปแบบ: K-3234 

การแกไ้ข: 11 
เรื่อง: หลกัจรรยาบรรณสาํหรบัซพัพลายเออรข์อง Kohler หน้า 4 จาก 4 

ทีม่า: กระบวนการและระบบจดัซื้อทัว่โลก 

 

•  จริยธรรม: ซพัพลายเออรจ์ะดําเนินธุรกจิดว้ยความจรงิใจและซื่อสตัย ์
ตลอดจนมพีฤตกิรรมดา้นจรยิธรรมทีม่มีาตรฐานสงูสุด 

 

• ของกาํนัล ส่ิงบนัเทิง และผลประโยชน์ทบัซ้อน: ของกํานัล การเลีย้งอาหาร สิง่บนัเทงิ งานตอ้นรบั 
และการท่องเทีย่วทีไ่มเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีถู่กตอ้ง อาจถอืว่าเป็นสนิบน ดเูหมอืนเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น 
และ/หรอืถูกมองวา่พยายามสรา้งอทิธพิลต่อการตดัสนิใจอย่างไม่เหมาะสม Kohler 
มนีโยบายว่าหา้มเสนอหรอืสง่ของกํานัลหรอืเงนิคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กพ่นักงาน Kohler ทุกคน 
การเสนอสนิคา้โปรโมชัน่ทีม่จํีาหน่ายทัว่ไปซึง่แสดงโลโก/้โฆษณาของบรษิทัไวอ้ยา่งชดัเจนสามารถทําไดแ้ต่ไมบ่่อยนัก 

 

• ต่อต้านการติดสินบน: ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่ทําหรอืรบัเงนิทุจรติหรอืการรบัเงนิทีไ่ม่เหมาะสมในนามของตนเอง 
บุคคลทีส่าม หรอืในนามของ Kohler และจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย พระราชบญัญตั ิคาํสัง่ทีบ่งัคบัใช ้และ/หรอื 
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการตดิสนิบนและการต่อตา้นการทุจรติ 
รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงกฎหมายว่าดว้ยการกระทําอนัเป็นการทุจรติขา้มชาตขิองสหรฐัอเมรกิา 
กฎหมายการตดิสนิบนของสหราชอาณาจกัร และกฎหมายอื่นๆ ทีบ่งัคบัใช ้

 

 
 

นอกจากหน้าทีใ่นการแกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler 
รบัทราบทนัทหีากสถานการณ์มกีารพฒันาและเป็นเหตุใหซ้พัพลายเออรต์อ้งละเมดิหลกัจรรยาบรรณน้ี 

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