จรรยาบรรณของคู่ค้า
1. บทนํา
คนอฟเชือมันว่า ธุรกิจใดก็ตามทีประกอบการตามค่านิยมทีถูกต้ องย่อมมีความพร้ อมทีจะเติบโตอย่างยังยืนและมีแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาความท้ าทายในอนาคตได้ การยึดถือปฏิบตั ิตามค่านิยมเหล่านีได้ แก่ การมีความรับผิดชอบต่อลูกค้ า ต่อ
การปกป้องสิงแวดล้ อม และต่อพนักงาน คนอฟมุ่งมันทีจะบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ชอบด้ วยกฎหมาย และ
รับผิดชอบต่อสังคม
ด้ วยเหตุที คนอฟมีความมุ่งมันทีจะบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ชอบด้ วยกฎหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม เรา
จึงมีความคาดหวังให้ ทกุ คนทีทําธุรกิจกับเราถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกันนีด้ วย
จรรยาบรรณของคู่ค้าของคนอฟ (ต่อไปในทีนีเรี ยกว่า “จรรยาบรรณฯ”) ระบุรายละเอียดข้ อกําหนดทีคาดหมายจากคู่ค้า
ของเราเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ การต่อต้ านการทุจริ ตและติดสินบน สภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานและทางสังคม การใช้ แรงงานเด็ก และสิงแวดล้ อม เราคาดหมายให้ ค่คู ้ าของเราถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน และใช้ ความ
พยายามตามสมควรเพือส่งเสริมให้ ค่คู ้ าและผู้รับจ้ างช่วงของตนปฏิบตั ิตามหลักการต่างๆ ในจรรยาบรรณฯ ฉบับนีด้ วย

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่ างๆ
คนอฟคาดหมายให้ ค่คู ้ าของเราปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ องใช้ บงั คับภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึ ง องค์ ก รแรงงานระหว่ า งประเทศ (International Labor Organization: ILO) และปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มาตรฐานอุตสาหกรรม และคําสังอืนทีเกียวข้ องโดยชอบด้ วยกฎหมายทังปวง หากข้ อกําหนด
ทางกฎหมายหรื อระเบียบอืนๆ ในประเทศใดก็ตามทีคู่ค้ารายใดประกอบกิจการอยู่นันแตกต่างไปจากข้ อกํ าหนดใน
จรรยาบรรณฯ ฉบับนี ให้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทีมีความเคร่งครัดกว่าเป็ นเกณฑ์

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความซือสัตย์ สุจริต
คนอฟคาดหมายให้ ค่คู ้ าของตนปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ องใช้ บงั คับทุกประการเกียวกับการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน ติดสินบน การทุจริต และแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจต้ องห้ ามต่างๆ
3.1 การต่อต้ านการให้ และรับสินบน
คู่ค้าต้ องดําเนินการให้ พนักงานและผู้รับจ้ างช่วงของตนงดเว้ นจากการเสนอ สัญญา หรื อให้ ผลประโยชน์ใดๆ แก่พนักงาน
คนอฟ เพือให้ ได้ มาซึงคําสังซือ หรื อได้ รับการปฏิบตั ิอย่างมีสิทธิพิเศษในการทําธุรกรรมต่างๆ คําเชิญและของกํานัลให้ แก่
พนักงานคนอฟ หรื อบุคคลใกล้ ชิดของพนักงานคนอฟจะทําได้ ก็ต่อเมือมีมลู ค่าคิดเป็ นเงินจํานวนทีไม่มีนัยสําคัญ และ
สอดคล้ อ งกับ แนวปฏิ บัติทางธุ รกิจ ตามปกติทัวไป ในทางกลับ กัน คู่ค้ า ต้ องไม่เรี ยกร้ องผลประโยชน์ โดยมิชอบใดๆ
พนักงานคนอฟเช่นเดียวกัน
3.2 การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
คนอฟคาดหมายให้ คู่ค้าของเราประกอบกิจการอย่างเป็ นธรรมในทางการแข่งขันทางการค้ า และเคารพปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้ วยแนวปฏิบตั ิข้อห้ ามทางการค้ าทีเกียวข้ องใช้ บงั คับ คู่ค้าต้ องไม่ทําข้ อตกลงกับคู่แข่งขันในลักษณะทีเป็ นการ
ฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยแนวปฏิบตั ิข้อห้ ามทางการค้ า อีกทังไม่ใช้ อํานาจเหนือตลาดทีพึงมีอย่างไม่เป็ นธรรม
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3.3 การฟอกเงิน
คู่ค้าต้ องไม่มีส่วนเกียวข้ องในกิจการต่างๆ ทีเกียวกับการฟอกเงิน และต้ องปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามกฎหมายทีเกียวข้ องทีมี
วัตถุประสงค์เพือป้องกันการฟอกเงิน
3.4 ทรัพย์สินทางปั ญญา
คู่ค้าต้ องเก็บรักษาข้ อมูลการติดต่อสือสารทางธุรกิจไว้ เป็ นความลับ ข้ อมูลลับ ข้ อมูลทุกชนิดทีพึงได้ รับความคุ้มครอง และ
สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ ของคนอฟ ต้ องได้ รับการดูแลป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
ทีเกียวข้ อง

4. สภาพแวดล้ อมในการทํางานและทางสังคม
คนอฟคาดหมายให้ คู่ค้าของเราตระหนักถึงสิทธิขันพืนฐานของพนักงานของตน และรับรองทีจะปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ดังกล่าว และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีศักดิศรี และด้ วยความเคารพ อันสอดคล้ องกับข้ อมติร่วมกันของประชาคมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิง คู่ค้าต้ องเคารพหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี
4.1 เสรี ภาพในการเลือกงาน
การจ้ างงานทังหมดต้ องเป็ นไปโดยความสมัครใจ แรงงานบังคับ แรงงานนักโทษ การเกณฑ์แรงงาน และการค้ าทาสเป็ น
การกระทําทีต้ องห้ ามโดยเด็ดขาด
4.2 ไม่มีการใช้ แรงงานเด็ก
ตามกฎระเบียบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติ และกฎหมายภายในประเทศ การใช้
แรงงานเด็กเป็ นการกระทําทีต้ องห้ ามโดยเด็ดขาด ในบรรดากฎระเบียบต่างๆ เหล่านี ให้ นําข้ อกําหนดทีมีความเคร่ งครัด
ทีสุดมาใช้ บงั คับในแต่ละกรณีเป็ นเกณฑ์
4.3 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีเกียวข้ องใช้ บงั คับกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ทุกประการ อีกทังห้ ามใช้ มาตรการทางวินัยในลักษณะทีเป็ นการตัดทอนผลประโยชน์พนักงาน ทังนี ถึงแม้ การตัดทอน
ผลประโยชน์ พ นัก งานจะมิ ไ ด้ ร ะบุไ ว้ ในกฎหมายภายในประเทศก็ต าม แต่ ก็ ถื อ เป็ น พฤติ การณ์ ต้อ งห้ า มเช่น กันหาก
ปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้ งจากพนักงานผู้นนั
4.4 ชัวโมงทํางาน
ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีเกียวข้ องใช้ บงั คับกับชัวโมงทํางานทุกประการ และ
การทํางานล่วงเวลาต้ องเป็ นไปโดยความสมัครใจ
4.5 การไม่เลือกปฏิบตั ิ
คู่ค้าต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบตามกฎหมายทีเกียวข้ องใช้ บงั คับทุกประการว่าด้ วยการห้ ามเลือกปฏิบตั ิ ตังแต่ในขันตอน
การว่าจ้ างและในระหว่างการจ้ างงาน ไม่ว่าในเรื องของเชือชาติ สีผิว ชนชาติ ความสามารถทางกายภาพ สภาพทางกาย
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เพศสภาพ สุขภาพ การเข้ าร่ วมทางการเมือง เพศ อายุ ภาพลักษณ์ หรื อการเป็ นสมาชิกภาพในสมาคม สถานะความเป็ น
บิดามารดา และบุคลิกลักษณะอืนทีได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
4.6 เสรี ภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน
คู่ค้าต้ องตระหนักถึงกฎหมายว่าด้ วยเสรี ภาพในการเข้ า ร่ วมสมาคมและการเจรจาต่อ รองร่ ว มกัน ภายในขอบเขตที
กฎหมายอนุญาตให้ ทําได้
4.7 สุขอนามัยและความปลอดภัย
คู่ค้าต้ องจัดให้ พนักงานของตนทํางานในสภาพแวดล้ อมทีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มาตรฐานอุตสาหกรรมทีเกียวข้ องใช้ บังคับทุกประการ ไม่ปล่อยให้ มีภัยคุกคามในสถานทีทํางาน คู่ค้าต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดทางด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยทุกประการ
4.8 สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
คู่ค้าต้ องจัดให้ พนักงานของตนได้ รับสิงอํานวยความสะดวกในการทํางานทีเหมาะสม ต้ องจัดให้ พนักงานมีนําดืมและสิง
อํานวยความสะดวกทางด้ านสุขาภิบาลเป็ นอย่างน้ อย ตลอดจนต้ องจัดให้ มีมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัย การ
รักษาพยาบาลกรณีฉกุ เฉิน ไฟฟ้าแสงสว่าง และการระบายอากาศอย่างเหมาะสม

5. ความยังยืนทางระบบนิเวศวิทยา
คนอฟคาดหมายให้ คู่ค้าของเราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ตลอดจนมาตรฐานทีได้ รับการยอมรับในระดับ
สากล เกียวกับการคุ้มครองสิงแวดล้ อม
5.1 การได้ รับอนุญาตทางด้ านสิงแวดล้ อม
คู่ค้าต้ องดําเนินการให้ ได้ มาซึงการอนุมตั ิและใบอนุญาตต่างๆ ทางด้ านสิงแวดล้ อมทีจําเป็ นทังหมด ต่ออายุ และปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายตลอดเวลา
5.2 การใช้ ทรัพยากร การหลีกเลียงมลภาวะทางสิงแวดล้ อม และการลดของเสียให้ น้อยทีสุด
คู่ค้ามีหน้ าทีทีจะต้ องใช้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงพลังงานและนํา ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และต้ องใช้ มาตรการต่างๆ
ทีเหมาะสมเพือหลีกเลียงการก่อให้ เกิดมลภาวะ และการเกิดของเสีย สิงปฏิกูล และการปล่อยอากาศเสีย สิงปฏิกูลและ
ของเสียต้ องมีการทําเครื องหมายอย่างเหมาะสมและได้ รับการจัดการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ องก่อน
ระบายหรื อนําไปกําจัด
5.3 วัตถุอนั ตรายและความปลอดภัยของสินค้ า
คู่ค้ามีหน้ าทีทําเครื องหมายวัตถุอนั ตราย สารเคมี และสารอันตรายต่างๆ ให้ ชดั เจน และต้ องแน่ใจว่าวัตถุดงั กล่าวมีการใช้
งาน โอนถ่าย จัดเก็บ นํากลับมาใช้ ใหม่ ใช้ ซํา และกํ าจัดอย่างปลอดภัย และต้ องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที
เกียวข้ องกับวัตถุอันตราย สารเคมี และสารอันตรายต่างๆ อย่างเคร่ งครัด และเป็ นไปตามข้ อจํากัดการใช้ งานวัสดุและ
ความปลอดภัยของสินค้ าตามทีกฎหมายและระเบียบต่างๆ กําหนด
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6. การปรั บปรุ งจรรยาบรรณฯ ฉบับนี
คนอฟจะมีการทบทวนจรรยาบรรณฯ ฉบับนีอย่างสมําเสมอ และอาจทําการแก้ ไขเพิมเติมในกรณีทีจําเป็ นและสมควร
ต่อไป ทังนี คู่ค้าจะได้ รับแจ้ งให้ ทราบทุกครังทีมีการเปลียนแปลงในสาระสําคัญของจรรยาบรรณฯ ฉบับนี จรรยาบรรณฯ
ฉบับล่าสุดสามารถตรวจสอบได้ ในหน้ าเว็บไซต์ของคนอฟ ที www.knauf.de/Lieferantenkodex
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