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เรียนเพื่อนพนักงานทุกท่าน 

ค่านิยมและหลักการของเราเป็นรากฐานในการประกอบธุรกิจของเราและการปฏิบัติต่อกันและกัน รวมถึงต่อผู้ที่เรา
ทำาธุรกิจด้วย ที่ TK Elevator เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศและปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด ไม่เพียงแต่เฉพาะกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เราส่งมอบให้แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีดำาเนินงานของเราด้วย

ความรับผิดชอบของเราในฐานะบริษัทนั้นก้าวไปไกลกว่าการเคารพกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับในประเทศที่เรา
ดำาเนินการอยู่ เรายังต้องปกป้องและสร้างชื่อเสียงของเราในฐานะหนึ่งในบริษัทชั้นนำาในด้านธุรกิจลิฟต์ ด้วยการนำา
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมแก่ลูกค้าของเราและสร้างสภาพแวดล้อมที่คนรุ่นหลังต้องการเข้ามาร่วมงาน
ด้วย

ในส่วนนี้หลักจรรยาบรรณของ TK Elevator จะทำาหน้าที่เป็นแนวทางในการเปลี่ยนความมุ่งมั่นตั้งใจและหลักการของ
เราเป็นการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการ “ก้าวไปให้ไกลยิ่งกว่า” หลักจรรยาบรรณกำาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
ความประพฤติของพนักงานและบริษัทไว้อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย 

และที่สำาคัญ ยังแสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนของ TK Elevator ในฐานะนิติบุคคลที่ดี ซึ่งมีความตระหนักรู้ถึงความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำาคัญในการหล่อหลอมวัฒนธรรมบริษัทของเราที่ TK Elevator ความประพฤติปฏิบัติ
ของเราต่อกันและกันและผู้ที่เราทำาธุรกิจด้วยจะยังคงหล่อหลอมและกำาหนดตัวตนของเรา ในฐานะบริษัท ขึ้นมาใหม่
อย่างต่อเนื่อง เราคาดหวังให้ผู้จัดการและพนักงานทุกคนตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะตัวแทนขององค์กร TK 
Elevatorรวมไปถึงอัตลักษณ์ หลักการและค่านิยมของบริษัท ที่จะสะท้อนให้เห็นในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ เราทุกคน
ล้วนแล้วแต่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำาและชื่อเสียงของบริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น 

นอกจากแนวทางปฏิบัติทั่วไปที่หลักจรรยาบรรณกำาหนดแล้ว คุณก็จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความประพฤติที่
เราคาดหวังจากพนักงานทุกคน แนวทางนี้ยังมีตัวอย่างที่สามารถนำาไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำางานทุกวันของเรา ซึ่ง
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อช่วยให้คุณทำางานได้โดยเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและ
มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในทุกๆ วัน

เราขอให้คุณทำาความคุ้นเคยกับหลักจรรยาบรรณของ TK Elevator และพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับหลักจรรยา
บรรณฉบับนี้ด้วย การสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างเปิดเผยจะช่วยยกระดับวัฒนธรรมและเพิ่มพูนชื่อเสียง
ขององค์กรอีกขั้น 

การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของเรานั้นแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างความเป็นเลิศและค่อยๆ หล่อหลอมอัต
ลักษณ์ของ Elevator ไปในทุกๆ วัน 

เรามาก้าวไปให้ไกลยิ่งกว่ากันดีกว่า! 
คณะกรรมการบริษัท TKE

สารจากคณะ
กรรมการบรษิทั
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ที่ TK Elevator เราตั้งมาตรฐานสูงสุด
ไว้ทั้งสำาหรับบุคคลและองค์กร หลักการ
ของ TK Elevator สะท้อนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศ หลัก
จรรยาบรรณฉบับนี้เป็นแนวทางเพื่อช่วย
ให้พนักงานของเราบรรลุเป้าหมายที่
ทะเยอทะยานนี้ 

อารัมภบท
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ด้วยการบริการซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
ธุรกิจของเรา บุคลากรเป็นดั่งหัวใจของ
ธุรกิจ ความทุ่มเทและประสิทธิภาพของ
พนักงานทุกคนจะทำาให้บริษัทก้าวหน้า
ในทุกวัน ทุกคนมีส่วนช่วยทำาให้เกิด
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงองค์กร
และตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุด เราส่ง
เสริมและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท TK Elevator  บริษัท
ของเราเคารพความหลากหลาย ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อดีของ TK 
Elevator ในฐานะบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทหนึ่ง สำาหรับเรา
แล้ว มุมมองที่หลากหลายถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้จากกัน
และกัน เราปรองดองกันและสร้างความไว้วางใจในทีมอื่นๆ โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เราร่วมมือกันด้วยความเคารพและการเห็น
อกเห็นใจซึ่งกันและกัน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการมองอนาคตใน
แง่ดี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและท้าทาย ซึ่งคนรุ่น
หลังอยากร่วมงานด้วย

TK Elevator ทำาหน้าที่เป็นนิติบุคคลผู้มีความรับผิดชอบ เรามี
ความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันที่จะพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ในฐานะสมาชิกผู้ลงนามในกรอบความร่วมมือการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ TK Elevator ช่วยบรรลุเป้า
หมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการดำาเนินธุรกิจตามหลักการ
สิบประการ เรามีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) นอกจากนี้ เรายังเรียกร้องให้คู่ค้าของเราปฏิบัติ
ตามด้วย  

สำาหรับเราแล้ว ความปลอดภัยของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และทุก
คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา คือค่านิยมหลัก และเพื่อให้เราบรรลุ
เป้าหมายนี้ เราจึงปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด โดยเฉพาะด้าน
ความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ สุขภาพและความปลอดภัยในสถาน
ที่ทำางานจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำาคัญสูงสุด เราพัฒนา ผลิต
และคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 

เราประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อมั่นด้วย
ความจริงใจ ความเคารพและความโปร่งใส เราเคารพกฎ
ระเบียบ - ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบริษัท ทั้งภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทำาธุรกิจ การ
บรรลุเป้าหมายหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เกิดจาก
พฤตกิรรมหรอืแนวปฏบัิตท่ีิขัดตอ่หลกัจรยิธรรมหรอืผิดกฎหมาย 
เราจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างกล้าหาญ และมองว่า
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เป็นโอกาสในการเติบโต

เราร่วมมือในฐานะผู้ประกอบการ โดยการทำาตามวิสัยทัศน์ใน
ระยะยาวของเราเพื่อสร้างการเติบโตที่ทำากำาไรอย่างยั่งยืนได้
แบบต่อเนื่อง และไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ทำาเช่นนี้ คู่ค้าของเราก็
เป็นส่วนสำาคัญของโครงการในระยะยาวของเราด้วย เราขอให้
คู่ค้าปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงเฉกเช่นเดียวกัน ยึดมั่นในค่านิยม
ร่วมกัน และเคารพกฎหมายร่วมกันกับเรา 

หลักจรรยาบรรณและหลักการของ TK Elevator ฉบับนี้เป็น
รากฐานของเรื่องราวความสำาเร็จของเรา 

อารัมภบท

หลักการพื้นฐานหกประการดังต่อไปนี้เป็นแนวทางสำาหรับ TK ELEVATOR ในฐานะบริษัทและเป็น
แนวทางแก่พนักงานของเราด้วย โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงกรอบความคิดและพฤติกรรม ตลอดจน
วิธีที่เราทำางานร่วมกัน
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สร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานที่คนรุ่นใหม่ต้องการ

หลักการความ
เป็นเจ้าของ

ซือสัตย์และโปร่งใส 

หลักการของ ทีเค 
เอลลิเวเตอร์

เราสามารถส่งมอบการเติบโตอย่างมีผลกำาไร และผลลัพธ์ที่
เหนือกว่าได้ ด้วยความเข้าใจและดำาเนินตามวิสัยทัศน์ระยะยาว 
เราสามารถทำาได้โดยการกำาหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้ตัวเราเองและผู้อื่นให้ไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้

เราต้องสร้างความเชื่อใจโดยการชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง พูด
ความจริง และกล้าที่จะระบุถึงต้นตอของปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ และปัญหาที่เราเจอ

เราสนับสนุนและให้สิทธิซึ่งกันและกัน และแสดงถึงตัวตนที่แท้
จริงของเราเพื่อเติบโตและบรรลุศักยภาพสูงสุด
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ให้คนของเราปลอดภัย คิดเพื่อส่วนรวม

ทำาให้ชีวิตง่ายขึ้นสำาหรับ
ลูกค้าของเรา 

เราสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อให้ยอดผู้เสียชีวิตทั่ว
โลกเป็นศูนย์

เราวางลูกค้าเป็นหัวใจสำาคัญขององค์กรเรา ดังนั้นเราต้องทำาให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการอันเป็นเลิศของ
เรา รวมทั้งกระบวนการติดต่อสื่อสาร กระบวนการทำางานต่างๆ 
ระหว่างเรากับลูกค้าต้อทำาให้กระชับ เข้าใจง่ายที่สุด

แม้ว่าเราจะอยู่กันคนละภูมิภาค พนักงาน ทีเค เอลลิเวเตอร์ ทั่ว
โลกเป็นครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกัน เรามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เราแสดงออกว่าเรามีความเคารพเป็นอย่างสูงต่อลูกค้าและผู้
ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ดีที่สุดด้วยการทำาตามความต้องการ
ของพวกเขาอย่างปลอดภัย เราทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ทั้งหมดเพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องสุขภาพ อีกทั้ง
ยังลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด เราเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุ
ทั้งหมดสามารถป้องกันได้ และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด
ต้องไม่มีตำาหนิ ที่ TK Elevator เราเริ่มต้นเส้นทางสู่การบรรลุ
เป้าหมายเหล่านี้มาหลายปี และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยประสบความสำาเร็จมาแล้ว

แนวทางในการปฏิบัติ
ความปลอดภัยและคุณภาพใช้กรอบความคิดเดียวกัน: หลักการ 
“Zero” (อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ตำาหนิเป็นศูนย์) ซึ่งก็หมายความว่า
ข้อผิดพลาดทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการของเรา หากเราพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เรา
จะดำาเนินการแก้ไขทันที เพื่อทำาให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะดีขึ้น 
เราไม่สามารถพัฒนาได้ หากปัญหายังไม่ถูกแก้อย่างเป็นระบบ
หรือปัญหาถูกปกปิดไว้ ในฐานะบริษัท เราคาดหวังให้คู่ค้าและ
ผู้รับเหมาทุกคนปฏิบัติตามกรอบความคิดเดียวกันนี้ และพัฒนา
ขั้นตอนของตนเองเพิ่มเติม รวมถึงแก้ไขปัญหาที่อาจพบเจอใน
เชิงรุก 

ตัวอย่าง

คุณสังเกตเห็นว่าไม่มีการรักษาความปลอดภัยของแรงงาน
ที่สถานที่ปฏิบัติงานของคู่ค้า ระหว่างการคัดเลือกคู่ค้า ก็มี
การพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน หนึ่งในเกณฑ์ที่สำาคัญก็
คือราคาผลิตภัณฑ์ คู่ค้าอธิบายว่าหากเราต้องการให้พวก
เขาเคารพกฎระเบียบด้านความปลอดภัย พวกเขาก็จะต้อง
ขึ้นราคาตามไปด้วย คุณต้องการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีราคา
สมเหตุสมผล โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย เนื่องจาก
ปัญหาด้านการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย ความ
ยั่งยืนหรือคุณภาพจะสร้างปัญหาให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเรา
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ไม่ช้าก็เร็ว คุณหารือถึงสถานการณ์
นี้กับคู่ค้า และตกลงกันเรื่องการประเมินผลโดยเป็นที่เข้าใจ
กันว่าหากพวกเขาไม่สามารถพัฒนาให้ยั่งยืนได้  
TK Elevator ก็จะพิจารณาการเปลี่ยนคู่ค้า

ตัวอย่าง

มีจำาเป็นต้องจัดส่งชิ้นส่วนจำานวนมากอย่างเร่งด่วนไปยัง
สถานที่ก่อสร้าง เพื่อดำาเนินโครงการของเราให้ทันตาม
กำาหนด แต่ทว่า ชิ้นส่วนด้านความปลอดภัยชิ้นหนึ่งยัง
ไม่ผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้าย การจัดส่งชิ้นส่วนทั้งที่
ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเป็นการกระทำาที่มีความเสี่ยงสูง 
เนื่องจากอาจจะกระทบต่อความปลอดภัย 
เราจะยอมให้อะไรมากระทบต่อความปลอดภัยไม่ได้ เรา
ต้องดำาเนินมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันอันตรายทุก
ประเภท เมื่อความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้ ก็ต้อง
ระงับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และ
แน่นอนว่าเราต้องหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดสถานการณ์นี้จึง
ไม่ถูกตรวจพบและหลีกเลี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และนำามาปรับปรุง
ขั้นตอนของเรา

เราพัฒนาและผลิตผลลัพธ์อย่างมีนวัตกรรม มีเทคนิคและมีการใช้ดิจิทัลเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบมาเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคน TK Elevator มุ่งมั่นที่จะรับประกันว่า
ผลิตผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานด้านคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด 
และคำานึงถึงสุขภาพของแรงงานที่เกี่ยวข้องเสมอ

ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ในสถานการณ์การทำางานบางสถานการณ์ เป้าหมายหรือผล
ประโยชน์ส่วนตัวก็อาจจะขัดแย้งกับภาระหน้าที่ในการทำางาน 
ผลประโยชน์ส่วนตัวของเรา หรือของบุคคลภายนอกที่เป็นคน
ใกล้ชิดของเรา เช่น ครอบครัวหรือเพื่อนสนิท ก็อาจจะลดทอน
ความสามารถในการตัดสินใจของเราได้ ในกรณีดังกล่าว เราจะ
ต้องยึดเกณฑ์ด้านการทำางานของเราเป็นหลัก 

แนวทางในการปฏิบัติ
เมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นแล้วหรือมีโอกาสที่จะเกิด
ขึ้น คุณควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของคุณ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ให้ทราบทันที หากคุณไม่แน่ใจว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิด
ขึ้นหรือไม่ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ อย่าเพิกเฉยต่อผล
ประโยชน์ทับซ้อน แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณตัดสินใจอย่างถูกต้อง
แล้วและไม่ถูกชักนำาก็ตาม การดำาเนินการอย่างโปร่งใสตั้งแต่
แรกเริ่มจะทำาให้คุณไม่ต้องมาอธิบายการตัดสินใจของคุณใน
ภายหลัง ด้วยความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชีและ/หรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรการต่างๆจะถูก
นำามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำาที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน วิธีนี้จะทำาให้คุณรักษาความซื่อสัตย์สุจริตส่วนตัวและของ 
TK Elevator ไว้ได้

การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวอย่าง

คุณมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาสินค้า ธุรกิจของเพื่อนของ
คุณมีโอกาสที่จะได้เป็นคู่ค้า ทำาให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขึ้น คุณควรรายงานสถานการณ์นี้ให้ผู้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ทราบ เพื่อร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหา มีหลายวิธีที่คุณสามารถ
รับประกันได้ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจ: ตัวอย่างเช่น ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการ
ตัดสินใจของคุณอย่างละเอียดยิ่งขึ้น ให้บุคคลที่เป็นกลาง
เข้ามามีส่วนร่วม หรือมอบหมายให้เพื่อนร่วมงานตัดสินใจ
เรื่องนี้โดยเฉพาะ

ตัวอย่าง

ผู้จัดการในพื้นที่ของคุณต้องการจ้างพนักงานจากครอบครัว
ของตนมากกว่า และยังให้พวกเขาได้รับค่าจ้างที่สูงผิด
ปกติด้วย 
เป็นเรื่องปกติที่เราต้องการจะให้เพื่อนและครอบครัวของ
เราได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด แต่ถ้าเป็นเรื่องงานแล้ว สิ่งเหล่า
นี้จะต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรา การว่าจ้าง
พนักงานจะต้องปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน หากคุณ
สังเกตเห็นการปฏิบัติที่่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นนั้น คุณควร
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่หรือใช้หนึ่งในช่อง
ทางการรายงานที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถสอบสวนประเด็นได้
อย่างเหมาะสม

เราดำาเนินการโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท การตัดสินใจของเรา
เป็นมืออาชีพและส่งผลประโยชน์ของ TK Elevator เท่านั้น โดยไม่อยู่
ภายใต้อิทธิพลโดยมิชอบของผู้ใดและผลประโยชน์ส่วนตัว 
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เรามีเป้าหมายที่จะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง สถานการณ์ทางกฎหมาย
ในแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกัน แต่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายในทุกพื้นที่ การฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้อาจทำาให้
ต้องเสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือแม้กระทั่ง
ติดบัญชีดำา รวมถึงก่อให้เกิดความเสี่ยงทางอ้อม เช่น ถูกสื่อ
ลงข่าวในเชิงลบ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานอาจจะได้รับ
ความเสี่ยงด้วย เมื่อประกอบธุรกิจ โปรดจำาเรื่องนี้ไว้เสมอและ
ปกป้องบริษัทของเราและตัวคุณด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย

แนวทางในการปฏิบัติ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงตาม
สัญญาหรือข้อบังคับภายใน เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์
อาจให้ความช่วยเหลือคุณได้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมาย
หรือฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อขอคำาแนะนำา
ในทางปฏิบัติในสถานการณ์ที่ท้าทาย และเพื่อให้ความช่วย
เหลือคุณในการแก้ไขปัญหา พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำา
แนะนำา และมอบเอกสารรวมถึงแนวทางที่จำาเป็นแก่คุณ อย่าลืม
ว่าไม่ควรใช้แบบร่างหรือคำาแนะนำาที่ล้าสมัยแล้ว อย่าทำาอะไร
หุนหันพลันแล่นและให้เวลาตัวคุณเองและทีมงานวิเคราะห์
สถานการณ์และทำาความเข้าใจถึงผลกระทบทางกฎหมายสัก
ครู่หนึ่ง 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ตัวอย่าง

คุณกำาลังเจรจาทำาสัญญา คู่สัญญาของคุณยืนกรานให้คุณ
ยอมรับสัญญาฉบับร่างของตน และยื่นสัญญาให้คุณลงชื่อ
ทันที อย่างไรก็ตาม สัญญาอาจจะมีข้อกำาหนดที่ทำาให้ TK 
Elevator เสียเปรียบอย่างมีนัยสำาคัญก็ได้ หรือมีข้อตกลง
ทางสัญญาที่อาจจะขัดแย้งกับกฎหมายท้องถิ่นอีกด้วย คุณ
ต้องการให้มีการตรวจทานสัญญาอย่างเหมาะสม รวมถึง
ประเมินความเสี่ยงและภาระผูกพันก่อนลงลายมือชื่อใน
เอกสารที่มีผลทางกฎหมาย คุณจึงติดต่อฝ่ายกฎหมายใน
พื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเจรจาทำาสัญญา 
และลดระดับความเสี่ยงและภาระผูกพันของบริษัท

ตัวอย่าง

คุณวางแผนทำาโครงการปรับโครงสร้างองค์กร ที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อทำาให้ธุรกิจ
ของคุณก้าวหน้าได้ คุณตระหนักดีกว่ากฎหมายท้องถิ่นมี
ข้อกำาหนดสำาหรับบริษัทและคณะผู้บริหาร ดังนั้น คุณจึง
แจ้งให้ฝ่ายกฎหมายทราบและเข้ามามีส่วนร่วมวางแผน
โครงการของคุณตั้งแต่เริ่ม คุณร่วมกันวางแผนขั้นตอนที่
จำาเป็นทั้งหมด โดยสอดคล้องกับข้อกำาหนดทางกฎหมาย
ท้องถิ่น เป็นเรื่องจำาเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นทาง
กฎหมายทุกด้านอย่างละเอียด

ที่ TK Elevator เราทำาธุรกิจอย่างถูกต้องเท่านั้น การปฏิบัติตามกฎหมาย
เป็นสิ่งจำาเป็น เราต้องรับทราบถึงกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ รวมถึงรับ
ประกันด้วยว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว หากมีข้อสงสัย 
เราจะขอคำาแนะนำาทางกฎหมายจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
อาจมีข้อจำากัดหรือข้อกำาหนดเรื่องใบอนุญาตสำาหรับการ
ค้าระหว่างประเทศ ข้อจำากัดเหล่านี้อาจหมายถึงบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่ถูกคว่ำาบาตร (โดยปกติจะอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคล
และนิติบุคคลที่ถูกคว่ำาบาตร) ไปจนถึงทั้งประเทศหรือสินค้า
และบริการบางประเภท เราสนับสนุนความพยายามระดับชาติ
และระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการกระจายอาวุธอานุภาพ
ทำาลายล้างสูงและการก่อการร้าย TK Elevator ไม่ทำาธุรกรรม
ทางธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ไม่ควรได้รับเงินทุน 
ผลิตภัณฑ์หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

แนวทางในการปฏิบัติ
คุณต้องตระหนักถึงข้อจำากัดด้านการควบคุมการค้า เช่นเดียว
กับที่คุณต้องปฏิบัติตามบทบาทของคุณในบริษัท ขณะทำาธุรกิจ
กับพันธมิตรในต่างประเทศ ซักถามถึงข้อสงสัยหรือคำาถามใน
เรื่องนี้กับผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบให้กระจ่างก่อนดำาเนินการทำาธุรกิจต่อ คุณไม่
ควรทำาธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือบุคคล ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกคว่ำาบาตรระดับชาติหรือระหว่าง
ประเทศซึ่งนำามาบังคับใช้ 

การควบคุมการค้า

ตัวอย่าง

คุณกำาลังจะลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับสำาคัญ เพื่อติดตั้ง
ลิฟต์หลายเครื่องในต่างประเทศ คุณปฏิบัติตามขั้นตอน
ตรวจสอบประวัติภายในก่อนรับลูกค้าใหม่ ระหว่างขั้น
ตอนนี้ คุณทราบว่าบริษัทแห่งนี้ติดบัญชีรายชื่อบุคคลและ
นิติบุคคลที่ถูกคว่ำาบาตร และถ้าคุณทำาธุรกิจกับบริษัทแห่ง
นี้ ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ TK Elevator ได้ คุณ
ตัดสินใจที่จะนำาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อขอประเมินสถานการณ์
อย่างละเอียดก่อนลงลายมือชื่อในสัญญา 

ตัวอย่าง 

ลูกค้าติดต่อคุณเพื่อซื้ออะไหล่สำารองและขอให้จัดส่งไป
ยังอีกประเทศหนึ่ง คุณทราบจากรายงานในสื่อว่าประเทศ
ดังกล่าวอาจจะถูกทั่วโลกห้ามค้าขายด้วย เนื่องจากคุณไม่
แน่ใจว่ามีข้อจำากัดที่บังคับใช้กับธุรกรรมที่คุณกำาลังจะทำา
อยู่หรือไม่ คุณจึงตัดสินใจว่าจะตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนเพื่อขอคำาแนะนำา
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการค้าที่บังคับใช้ 

ในฐานะบริษัทระดับโลก เราสนับสนุนการก่อร่างความคิดและการเคลื่อนไหว
ของสินค้าไปทั่วโลกและการได้รับประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ เรา
เคารพข้อกำาหนดในการส่งมอบและรับผลิตภัณฑ์และบริการข้ามพรมแดน 
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
การฟอกเงินคือการนำาเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายกลับเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งก็หมายความว่าเงิน
ที่ได้มาจากการทำาผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อฉล จะถูกซุกซ่อน 
ขณะชำาระค่าสินค้าที่ซื้อจากธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น 
ธุรกิจของเรา เราจะต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอ จึงจะสามารถหลีก
เลี่ยงการฟอกเงินได้สำาเร็จ การทราบถึงความเสี่ยงและการขอ
ความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่แน่ใจ จะช่วยป้องกันการฟอกเงิน
ผ่านบริษัทของเราได้อย่างมีนัยสำาคัญ

แนวทางในการปฏิบัติ
เรามีมาตรการเพื่อปกป้องบริษัทจากแผนการฟอกเงิน รวม
ถึงขีดจำากัดการชำาระเงินเป็นเงินสดและข้อกำาหนดในการระบุ
พันธมิตรทางธุรกิจ คุณสามารถช่วยจับตาดูปัจจัยชี้วัดด้านความ
เสี่ยงต่างๆ จากธุรกรรมหรือการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
โครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อนโดยไม่จำาเป็น การชำาระเงินจาก
บุคคลที่ไม่รู้จักหรือเหตุผลทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกันสามารถ
บ่งบอกถึงความเสี่ยงดังกล่าวได้ (เรียกกันว่าสัญญาณเตือน) 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถช่วย
คุณประเมินว่าสัญญาณเหล่านี้อาจจะบ่งบอกถึงการฟอกเงิน
หรือไม่ และชี้แนะคุณถึงวิธีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

การต่อต้านการฟอกเงิน

ตัวอย่าง

คุณกำาลังตรวจสอบการชำาระเงินในโครงการหนึ่งอยู่ แล้ว
คุณก็เห็นว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งได้ชำาระเงินเข้ามาโดยใช้ชื่อ
ที่ต่างจากลูกค้าเล็กน้อย เอกสารทางด้านกฎหมายของ
บริษัทก็ต่างออกไปด้วย ลูกค้าไม่ตอบคำาถามของคุณหรือ
ให้คำาอธิบายใดๆ ทั้งสิ้น คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบทันที เพื่อร่วมกันดำาเนินการใน
ขั้นต่อไป การที่คุณเฝ้าระวังอยู่เสมอก็เป็นการช่วยคุ้มครอง
บริษัทของเราแล้ว

ตัวอย่าง

คุณกำาลังจะลงลายมือชื่อในสัญญากับลูกค้า แต่พวกเขาก็
เอาแต่เปลี่ยนบริษัทที่จะเป็นคู่สัญญากับเรา สุดท้าย บริษัท
ย่อยที่คุณไม่รู้จักซึ่งอยู่ในต่างประเทศจะเป็นผู้ลงชื่อใน
สัญญา และคุณก็ไม่เข้าใจโครงสร้างองค์กรของลูกค้า คุณ
จำาได้ว่านี่อาจเป็นตัวบ่งบอกถึงความเสี่ยงว่าจะมีการฟอก
เงินเกิดขึ้น คุณจึงติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบเพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างธุรกรรมที่เสนอ
อาจจะชี้ให้เห็นว่ามีการฟอกเงินหรือไม่

ที่ TK Elevator เราแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และช่วยสนับสนุนความ
พยายามระดับชาติและระดับโลกเพื่อหลีกเลี่ยงเงินผิดกฎหมายที่ได้มาจาก
การประกอบอาชญากรรม อย่างเช่น การฉ้อโกง การค้ายาเสพติดและอาวุธ 
ซึ่งนำาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามกฎหมายหรือเป็นการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้
ก่อการร้าย ดังนั้น เราจึงปกป้องบริษัทมิให้ถูกนำาไปใช้ในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ห้ามมิให้มีการเข้าทำาสัญญา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญา “การ
ตกลงร่วมกัน”) ที่กระทบต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่าง
บริษัท เนื่องจากอาจส่งผลกระทบร้ายแรงหลายประการ ใน
ทำานองเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว ห้ามมิให้คู่แข่งแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอันละเอียดอ่อนที่สามารถนำาไปใช้ในการแข่งขันกันได้ 
ข้อมูลละเอียดอ่อนที่นำาไปใช้ในการแข่งขันได้คือข้อมูลที่จะ
ทำาให้สามารถคาดการณ์ถึงการดำาเนินการของคู่แข่งในตลาดได้
ง่ายขึ้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งราคาในอนาคต 

แนวทางในการปฏิบัติ
ขณะมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับคู่
แข่ง คุณจำาเป็นต้องตระหนักและเคารพถึงขีดจำากัด คุณไม่ควร
ตกลงหรือแม้กระทั่งหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนกับคู่
แข่งเป็นอันขาด หัวข้อที่ห้ามพูดถึงได้แก่ราคาที่เฉพาะเจาะจง
หรือนโยบายการตั้งราคา องค์ประกอบของการตั้งราคา กลยุทธ์
ทางการตลาด แบบจำาลองทางธุรกิจภายใน ผลผลิตและขีด
ความสามารถ หากคุณได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อมจากคู่แข่ง โปรดติดต่อผู้บังคับบัญชาหรือเจ้า
หน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ตัวอย่าง

ระหว่างการประชุมของสมาคมการค้า ผู้เข้าร่วมประชุม
เสนอให้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งราคา คุณคัดค้าน
และสุดท้าย ก็ตัดสินใจออกจากที่ประชุม คุณขออย่าง
เป็นทางการให้ระบุไว้ในรายงานการประชุมด้วยว่าคุณได้
คัดค้านและออกจากที่ประชุม คุณต้องการการรับประกันว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ทราบว่าคุณได้ออกจากที่ประชุม
แล้ว คุณจึงกล่าวลากับคนบางคนที่คุณรู้จัก หลังเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว คุณแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบ และขอรายงานการประชุมจาก
สมาคมด้วย

ตัวอย่าง

ระหว่างการรับประทานบาร์บีคิว คุณได้พบกับอดีตเพื่อนร่วม
งานที่ตอนนี้ไปทำางานให้กับคู่แข่ง เพื่อนคนนั้นบ่นถึงแรง
กดดันในการเพิ่มยอดขายของตนเอง เนื่องจากกำาลังจะมี
การประกวดราคาตามโครงการครั้งใหญ่อยู่หลายโครงการ
ที่บริษัททั้งสองแห่งของพวกคุณจะเข้าร่วมด้วย เพื่อนของ
คุณจึงเสนอให้คุณ “ยอมให้ตนชนะการประกวดราคา” ใน
โครงการแรก และเขาก็จะตอบแทนคุณในการประกวดราคา
ครั้งถัดไป คุณทราบว่าสิ่งที่เพื่อนเสนอคือการพยายาม
แทรกแซงการประกวดราคาอย่างเห็นได้ชัด คุณปฏิเสธและ
รายงานเรื่องนี้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบทราบโดยเร็วที่สุด 

TK Elevator เป็นสัญลักษณ์ของความสามารถด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
การให้ความสำาคัญกับลูกค้าและพนักงานที่มีความรับผิดชอบและแรงจูงใจ  
เราแข่งขันกันด้วยคุณค่าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เราไม่ยินยอมให้มีการ
ละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดเป็นอันขาด 
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบายของ TK Elevator รวมถึงกฎหมายอีกหลายฉบับ
ทั่วโลก ต่างก็ห้ามมิให้มีการเสนอหรือจ่ายสินบน เงินใต้โต๊ะ
และการชำาระเงินที่ไม่เหมาะสมรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง
ตรงหรือทางอ้อม การทุจริตและสินบนมีหลายรูปแบบด้วยกัน 
พนักงานของเราและผู้ที่ทำางานแทนหรือให้กับ TK Elevator 
จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่
มีจุดประสงค์ในการชักนำาการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสมเพื่อ
ให้/ได้มาซึ่งการปฏิบัติเป็นพิเศษอย่างไม่เหมาะสมเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ไม่จำาเป็นต้องอยู่ในรูปแบบตัวเงิน
หรือสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นสินบน ข้อเสนอว่าจะ
ปฏิบัติด้วยเป็นพิเศษ (หลังการตกลง) ก็ถือเป็นสินบนเช่นกัน 

แนวทางในการปฏิบัติ
การชำาระเงินในนามของ TK Elevator ควรจะมีไว้สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบเท่านั้น โดยชำาระโดยตรงให้
แก่องค์กรหรือบุคคลที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ
จำานวนเงินที่ชำาระควรอิงจากราคาตลาดทุกครั้ง ห้ามมิให้คุณ
เสนอหรือรับผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบ ที่มีจุดประสงค์ใน
การชักนำาการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสมในทุกกรณี 
โปรดตระหนักว่าอาจมีการพยายามทำาให้คุณตัดสินใจโดย
ทุจริตอย่างแนบเนียน เช่น การเสนอผลประโยชน์ที่จับต้องไม่
ได้ ซึ่งอาจเป็นความช่วยเหลือเมื่อมีการตัดสินใจว่าจ้าง และ
อาจจะเป็นการเสนอที่ทำาให้เพื่อนหรือญาติได้รับผลประโยชน์
ทางอ้อม

การต่อต้านการทุจริต 

ตัวอย่าง

ระหว่างการต่อรอง คู่ค้าเสนอว่าจะให้ญาติของคุณมา
ฝึกงานที่บริษัทของตน โดยจะจ่ายค่าจ้างให้อย่างงาม แต่
เขาก็คาดหวังให้คุณจะเลือกข้อเสนอของตนเพื่อเป็นการ
ตอบแทน ถึงแม้ว่าข้อได้เปรียบนี้จะไม่ได้อยู่ในรูปแบบตัว
เงินหรือส่งผลประโยชน์ต่อตัวคุณโดยตรง แต่ก็ควรถือว่า
เป็นการทุจริตอยู่ดี และไม่ควรตกลงรับข้อเสนอ

ตัวอย่าง 

หลังจากที่คุณต่อรองกับว่าที่ลูกค้ามาอย่างหนักทั้งวัน และ
ผลที่ได้ก็ไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณจึงคิดที่จะเชิญว่าที่ลูกค้าคน
ดังกล่าวมารับประทานอาหารมื้อค่ำาที่มีราคาแพงมากๆ คุณ
คาดว่าหลังจากที่คุณเลี้ยงอาหารค่ำา “หรูอย่างราชา” แล้ว 
ว่าที่ลูกค้าก็อาจจะ “เป็นมิตรมากขึ้น” ในวันรุ่งขึ้น อย่างไร
ก็ดี คำาเชิญก็อาจจะทำาให้คนเข้าใจผิดง่ายๆ หรือแม้กระทั่ง
ถูกมองว่าเป็นการติดสินบน แม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีก็ตาม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการเจรจาต่อรองที่กำาลังดำาเนิน
อยู่ โปรดทำาตามคำาแนะนำาของฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับของขวัญและคำาเชิญ ที่ระบุไว้ใน
แนวทางปฏิบัติภายใน 

เราไม่ยินยอมให้มีการทุจริตทุกรูปแบบ เราเชื่อมั่นในการหาและรักษาลูกค้า 
จากคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในทำานองเดียวกัน เราเลือก
พันธมิตรทางธุรกิจจากคุณภาพของข้อเสนอ และต้องเข้าใจตรงกันกับเราว่า
จะไม่มีการหาหรือรักษาลูกค้าด้วยการติดสินบน เราเป็นสมาชิกที่ลงนามใน
กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติและจะร่วมมือ
กับบริษัทและองค์กรทั่วทุกมุมโลกเพื่อสนับสนุนโครงการของสหประชาชาติ
ในการต่อสู่กับการทุจริต
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การทำางาน
ร่วมกัน
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เราปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานที่
ประชาคมระหว่างประเทศและประเทศที่เราประกอบกิจการอยู่
ให้การยอมรับ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว
อย่างเต็มที่ เราขอให้คู่ค้าทำาแบบเดียวกัน เรายอมรับและเคารพ
สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กำาหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติและปฏิญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การทำางาน ดังนั้น สัญญากรอบโครงสร้างระดับโลกของเราจึง
กำาหนดเป้าหมายและหลักการพื้นฐาน ในการร่วมมือกันเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

เราจะไม่จ้างพนักงานที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะตามข้อกำาหนด
ระดับชาติและของ ILO ที่บังคับใช้ เราจะไม่ยินยอมให้มีการใช้
แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์เป็นอันขาด 

แนวทางในการปฏิบัติ
ขณะตัดสินใจเกี่ยวกับการว่าจ้างหรือกำาหนดกรอบโครงสร้าง
ที่พนักงานของ TK Elevator จะต้องปฏิบัติตาม การตัดสินใจ
ทั้งหมดจะต้องคำานึงถึงกฎหมายที่บังคับใช้ (ทั้งภายในและ
ภายนอก) และสัญญา ที่ทำาไว้กับตัวแทนพนักงานหรือสหภาพ 
หากคุณอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจที่่จะส่งผลกระทบต่อวิธีทำางาน
ของเรา ทั้งภายในและกับพันธมิตรของเรา คุณจะต้องตระหนัก
ถึงข้อกำาหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้และปฏิบัติตามข้อกำาหนด
นั้นด้วย เราคาดหวังให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามค่า
นิยมพื้นฐานเหล่านี้

สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

ตัวอย่าง

ขณะเดินทางไปพบผู้รับเหมาที่สถานก่อสร้าง คุณพบว่า
แรงงานทำางานโดยไม่มีเวลาพักในสภาพแวดล้อมที่ย่ำาแย่
เอามากๆ คุณจึงรายงานเรื่องนี้ เพื่อให้มีการสอบสวนและ
ใช้มาตรการที่เพียงพอ 

ตัวอย่าง

ก่อนว่าจ้างพนักงานใหม่ คุณพบว่าผู้สมัครงานรายนี้ดูเด็ก
มากๆ ถึงแม้ว่าทุกอย่างใน CV ของผู้สมัครรายนี้จะดูเป็น
ปกติ แต่คุณก็ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานในพื้นที่ คุณหารือเรื่องนี้กับฝ่ายทรัพยากร
บุคคลในพ้ืนท่ีและตัดสินใจตรวจอายุในหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท้องถ่ิน 

ที่ TK Elevator เราเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน  
สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดีของพนักงานทุกคนมีความสำาคัญ
สำาหรับเราอย่างที่สุด
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เราดูแลตนเองและดูแลกันและกัน รวมถึงป้องกันและรายงาน
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในสถานที่ทำางาน พนักงานทุกคน
จะต้องส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพในสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับที่บังคับใช้ เราคาดหวัง
ให้ผู้จัดการของเราเป็นผู้นำา อบรมและสนับสนุนพนักงานในการ
ทำาตามหน้าที่นี้ 

แนวทางในการปฏิบัติ
คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทั้งหมดใน
สถานที่ทำางานเสมอ คุณจะต้องหลีกเลี่ยงกับดักที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
พฤติกรรมของตนเอง ช่วยให้ผู้อื่นที่ทำางานร่วมกับคุณทำาแบบ
เดียวกัน หยุดทำางานที่ดูไม่ปลอดภัยหรือไม่มีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลที่จำาเป็นโดยทันที เราทุกคนมีส่วนช่วย
รักษาความปลอดภัยของกันและกัน ด้วยการระบุ ประเมิน และ
รายงานอันตรายด้านสุขภาพและความปลอดภัย หากคุณไม่
แน่ใจเกี่ยวกับข้อกำาหนดที่บังคับใช้ในพื้นที่ของคุณ ผู้บังคับ
บัญชาหรือตัวแทนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในพื้นที่
ของคุณก็จะช่วยเหลือและแนะแนวทางให้กับคุณ หากคุณมีข้อ
กังวลเกี่ยวกับความเหมาะสมกับงานหรือความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างปลอดภัยของตัวคุณเองหรือ
ของเพื่อนร่วมงานของคุณ โปรดรายงานข้อกังวลให้พวกเขา
ทราบ หรือให้ผู้บังคับบัญชาและ/หรือตัวแทนด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเข้ามาดูแล

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวอย่าง

คุณเพิ่งได้รับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาใหม่ แต่ไม่
แน่ใจว่าจะใช้อย่างไร คุณก็เลยทึกทักเอาว่าใช้งานแบบ
เดียวกับรุ่นเก่า คุณร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ที่เพิ่ง
ได้รับการฝึกอบรม แต่เพื่อนร่วมงานคนดังกล่าวมาสาย คุณ
ก็เลยคิดว่าจะเริ่มงานโดยไม่รอ แต่ก็ล้มเลิกความคิดนั้น
ทันที คุณให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง 
และตัดสินใจว่าจะเริ่มงาน เมื่อมีระบบงานที่ปลอดภัยและ
สามารถเข้าถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น 

ตัวอย่าง

มีคนเรียกให้คุณมาซ่อมบำารุงฉุกเฉินที่อาคารของลูกค้า 
ลูกค้าต้องการให้ลิฟต์พร้อมใช้งานเมื่อเริ่มวันทำาการวันถัด
ไป งานนี้มีคำาสั่ง ที่กำาหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตาม
คำาสั่งนั้นต้องใช้เวลามาก คุณแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ว่าอาจทำางานเสร็จไม่ทันตามกำาหนดของลูกค้า เนื่องจาก
ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำาเป็น คุณ
จึงร่วมกันหาวิธีซ่อมบำารุงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ พร้อม
กับปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยไปด้วย ห้าม
ละเลยความปลอดภัยโดยเด็ดขาด 

ที่ TK Elevator อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนสำาคัญของขั้น
ตอนทางธุรกิจของเรา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความสำาคัญในทุก
การตัดสินใจทางเทคนิค ทางเศรษฐศาสตร์และสังคม ความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงานของเรามีความสำาคัญมากที่สุดต่อพวกเราทุกคนที่ TK 
Elevator และสำาคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท 



24 หลักจรรยาบรรณ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ห้ามทำาการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่ออีกคน โดยใช้เกณฑ์ที่
ไม่เหมาะสมหรือเลือกปฏิบัติซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา การเลือก
ปฏิบัติมีหลายรูปแบบด้วยกัน การตัดสินใจสามารถมีความเอน
เอียงได้จากเพศ อายุ สีผิว วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์
ทางเพศ ความทุพพลภาพหรือศาสนา ซึ่งอาจจะทำาให้เกิด
การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันและพฤติกรรมที่เป็นการเลือก
ปฏิบัติได้ และอาจจะกระทบต่อการทำางานในทุกด้านของเรา 
รวมถึงค่าตอบแทนด้วย อาจพบเห็นพฤติกรรมเลือกปฏิบัติได้
ในสถานการณ์ทั่วไป หรือการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับ
เพื่อนร่วมงานก็ได้ เราจะต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและโอนอ่อนผ่อนปรน
ที่เราเสาะหา

แนวทางในการปฏิบัติ
จับตาดูและตระหนักถึงอคติเหล่านี้ อาจจะเป็นเรื่องยาก 
เนื่องจากอิทธิพลต่อการดำาเนินการของเราอาจจะเกิดขึ้นโดยที่
เราไม่รู้ตัว ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราและพิจารณาไตร่ตรองว่าการ
ตัดสินใจของคุณเป็นกลางและเกิดจากเกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น
หรือไม่ หากคุณพบเห็นการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะในรูปแบบใด 
จงอย่าลังเลที่จะจัดการกับประเด็นดังกล่าวอย่างเปิดเผยและ
ตอกย้ำาค่านิยมการไม่เลือกปฏิบัติของ TK Elevator

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวอย่าง

คุณกำาลังพยายามหาพนักงานคนใหม่เข้ามาในฝ่าย ด้วย
การสรรหาพนักงานจากนอกบริษัท คุณพบผู้สมัครงาน
สองคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่แพ้กัน แต่มาจากคนละ
ประเทศกัน คุณตัดสินใจโดยพิจารณาถึงข้อกำาหนดเกี่ยว
กับงานเท่านั้น และไม่ได้เกิดจากอคติทางวัฒนธรรมส่วนตัว

ตัวอย่าง

สมาชิกในทีมสองคนมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม 
ตามขั้นตอนการประเมินประจำาปี อย่างไรก็ดี คนหนึ่งกำาลัง
จะเกษียณอายุการทำางานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จึงมีการ
ถกเถียงกันถึงผลประโยชน์ของบริษัทระยะยาวจากการ
ฝึกอบรม คุณทราบว่า TK Elevator มีเป้าหมายที่จะเปิด
โอกาสที่เท่าเทียมกันให้แก่พนักงานทุกคนและให้ความ
สำาคัญกับความหลากหลาย คุณก็เลยไม่สนใจความเห็นดัง
กล่าว และไม่เลือกปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมเพียงเพราะอายุ 

เราเชื่อมั่นในวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงมีความเคารพและ
ไว้ใจซึ่งกันและกัน การตัดสินใจด้านการสรรหา ว่าจ้าง เลื่อนตำาแหน่ง พัฒนาและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานเป็นไปตามคุณสมบัติของพนักงานและ
ลักษณะของเนื้องานเท่านั้น เราไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติใดๆ โดยเด็ดขาด



25การทำางานร่วมกัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
การหาจุดสมดลระหว่างชีวิตและการทำางานหรือการผสมผสาน
ชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกันมีเป้าหมายที่จะหา
จุดสมดุลระหว่างความต้องการส่วนตัวกับข้อกำาหนดเกี่ยวกับ
งาน เราทุกคนล้วนอยากทำางานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ 
ครอบครัวและบริษัท ด้วยเหตุนี้ เราจึงร่วมกันสร้างสภาพ
แวดล้อมในการทำางานที่ทำาให้เราใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
ที่สุด อีกทั้งยังคำานึงถึงสถานการณ์ส่วนตัวและความต้องการ
ของพนักงานแต่ละคน

แนวทางในการปฏิบัติ
ขณะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะกระทบต่อการทำางานของ
พนักงานที่ TK Elevator คุณควรพิจารณาสถานการณ์ส่วนตัว
ของพนักงาน รวมถึงสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดการ
กับเวลาทำางานที่สมดุล สามารถเสนอแบบจำาลองเวลาทำางาน
ต่างๆ เช่น แบบจำาลองด้านการแบ่งงานได้ หากพนักงานรู้สึก
ไม่สบายใจ การหารืออย่างเปิดกว้างกับพนักงาน ผู้บังคับบัญชา 
หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ 

การหาจุดสมดลระหว่างชีวิตและการทำางาน

ตัวอย่าง

คุณต้องการลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรของคุณ อย่างไรก็ตาม 
คุณกังวลว่าอาจจะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและกระทบต่อ
ความก้าวหน้าในสายงานของคุณในอนาคต คุณควรหารือ
ถึงตัวเลือกต่างๆ กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่และผู้
บังคับบัญชาของคุณ โดยไม่คำานึงถึงตำาแหน่งของคุณใน
บริษัท ที่ TK Elevator เรายอมรับสถานการณ์ส่วนตัวของ
แต่ละคน และหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ได้ผลกับชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการทำางานของคุณ

ตัวอย่าง

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณเพิ่งเริ่มทำาโครงการข้ามส่วนงานใหม่กับ
เพื่อนร่วมงานจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ชีวิตส่วนตัวที่
เปลี่ยนแปลงไปทำาให้ตารางการประชุมเป็นปัญหาสำาหรับ
คุณอย่างยิ่ง ในตอนแรก คุณลังเลที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ แต่
เนื่องจากคุณตระหนักถึงหน้าที่ของคุณ รวมถึงความเป็นอยู่
ที่ดีของตนเอง คุณจึงหารือเรื่องนี้กับทีมอย่างเปิดเผย ใน
ที่สุด คุณก็สามารถหาเวลาที่คุณทุกคนสะดวกได้

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับ 
TK Elevator เราเชื่อมั่นว่าการหาจุดสมดลระหว่างชีวิตและการทำางาน
เป็นหัวใจสำาคัญของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ความหลากหลายมีหลายรูปแบบด้วยกัน – ไม่ว่าจะเป็นอายุ 
ชาติพันธุ์ การศึกษา การแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ 
ศาสนาหรือความทุพพลภาพ ทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์ใน
แบบฉบับของตนเอง เราเชื่อมั่นว่าเพียงแค่การมีพนักงานที่
หลากหลายจะทำาให้บริษัทของเราพัฒนาไปสู่อีกระดับได้สำาเร็จ 
เราได้ประโยชน์จากประสบการณ์ วัฒนธรรมและจุดแข็งที่หลาก
หลาย เรายอมรับและเห็นคุณค่าของทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น 
เรานำาวิธีนี้ไปใช้กับทุกแง่มุมในการจ้างงาน รวมถึงการสรรหา 
การคัดเลือก ค่าตอบแทน สวัสดิการ การฝึกอบรมและการ
พัฒนา การเลื่อนตำาแหน่ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง รวมถึงข้อ
กำาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างงานอีกด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ
ที่ TK Elevator เรายอมรับความหลากหลายทุกด้านและทุก
รูปแบบ คุณไม่ควรตัดสินเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานเพียง
เพราะคุณสมบัติหรือสถานะส่วนบุคคล แต่ควรตัดสินใจจาก
ประสบการณ์ที่คุณมีกับพวกเขา รวมไปถึงทักษะเกี่ยวกับงาน
และคุณสมบัติทางวิชาชีพเท่านั้น หากคุณพบหรือสังเกตเห็น
การเลือกปฏิบัติตามที่กล่าวข้างต้น คุณสามารถรายงานเรื่อง
นี้ได้อย่างเปิดเผย คุณสามารถติดต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลได้ 

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

ตัวอย่าง

เนื่องจากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานคนหนึ่งจึงติดต่อ
คุณเรื่องขอลาหยุดพักผ่อน คุณไม่สะดวกให้พนักงานคนดัง
กล่าวลา เนื่องจากต้องใช้พนักงานเป็นจำานวนมากในช่วง
นั้น แต่คุณก็เข้าใจหลังจากที่พนักงานคนนั้นอธิบายว่าเป็น
วันหยุดทางศาสนาที่สำาคัญสำาหรับเขา คุณร่วมมือกับเพื่อน
พนักงานคนอื่นๆ ของพนักงานคนดังกล่าวเพื่อหาวิธีแก้ไข
ปัญหา ที่จะทำาให้พนักงานคนนั้นสามารถลาหยุดงานได้

ตัวอย่าง

เพื่อนร่วมงานของคุณคนหนึ่งมีความทุพพลภาพทาง
ร่างกาย พนักงานคนนี้มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม แต่คุณก็ลังเล
ที่จะมอบหมายโครงการที่ท้าทายให้เขาทำา เพราะคุณเป็น
ห่วงเรื่องข้อจำากัดที่พนักงานคนดังกล่าวอาจยังไม่ทราบ 
คุณตัดสินใจที่จะพูดคุยถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ได้รับเลือกอย่างเปิดเผย สุดท้ายนี้ คุณก็ตัดสินใจให้
พนักงานคนนั้นร่วมทำาโครงการ เนื่องจากเขาเป็นผู้ได้รับ
เลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณประสานงานร่วมกัน โดย
ดำาเนินการเพิ่มเติม เพื่อทำาให้พนักงานคนดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติงานได้สำาเร็จ 

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมหลักของเรา เรามี
เป้าหมายที่จะพัฒนาและรักษาความหลากหลายของแรงงาน รวมถึงยังเชื่อมั่นว่า
ภูมิหลัง ความเห็นและผู้ที่มีความสามารถที่หลากหลายจะช่วยยกระดับบริษัทและ
ทำาให้เราประสบความสำาเร็จ 
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
TK Elevator มีข้อกำาหนดและคำาแนะนำาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
การรักษาสถานที่ทำางานให้ปลอดภัย การดื่มสุรา สูบบุหรี่และ
ใช้สารอื่นๆ ในทางที่ผิด รวมถึงยา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงานและอาจจะทำาให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยที่
ร้ายแรงได้ ห้ามมิให้ใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ผู้บังคับบัญชา
และผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะ
ต้องเป็นไปตามนั้น 

แนวทางในการปฏิบัติ
หากคุณบริโภคสุราหรือเมายาเสพติดหรือยา (ที่ถูกกฎหมาย 
ที่แพทย์สั่งจ่ายหรือที่ผิดกฎหมายก็ตาม) ซึ่งส่งผลเสียต่อ
สมาธิหรือความสามารถในการทำางานอย่างปลอดภัย จงอย่า
ปฏิบัติงานนั้นๆ หากคุณคิดว่าตัวคุณเองหรือเพื่อนร่วมงาน
อาจกำาลังเมาสุราหรือยาอยู่ ก็ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบทันทีก่อนปฏิบัติงาน ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บังคับ
บัญชาและผู้จัดการ จะต้องดำาเนินการ หลังจากได้รับคำาเตือน
หรือเรื่องร้องเรียน คุณอาจจะรู้สึกแปลกๆในตอนแรกที่จะต้อง
ขอความช่วยเหลือ แต่ก็เป็นสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานและตัวคุณเอง

หากมีงานพิเศษหรืองานนอกสถานที่ทำางาน ผู้จัดการที่
อาวุโสที่สุดซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงานดังกล่าวก็จะต้องตัดสินใจ
แทนพนักงานที่เข้าร่วมทุกคน ห้ามขับยานพาหนะหรือใช้งาน
เครื่องจักร ขณะกำาลังเมายาหรือสุรา เป็นอันขาด

สุราและยาเสพติด

ตัวอย่าง

คุณสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งดูไม่มีสมาธิและ
เหนื่อยล้า คุณคิดว่าเพื่อนร่วมงานคนนั้นอาจจะรับประทาน
ยาบางอย่างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานคนดังกล่าว คุณจึงสนับสนุนให้
เพื่อนร่วมงานคนนั้นแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชาร่วมกันตัดสินใจว่าจะยังสามารถทำางานได้
อยู่หรือไม่ พวกเขาเห็นว่าความสามารถของพนักงานคนดัง
กล่าวจะส่งผลกระทบในแง่ลบ จึงตัดสินใจให้พนักงานคน
นั้นไม่ต้องทำางานและลาหยุดไป

ตัวอย่าง

ก่อนเข้ากะบ่าย คุณรับประทานอาหารกลางวันอย่างรวดเร็ว
ในร้านอาหารแห่งหนึ่งกับเพื่อน ทีมกีฬาทีมโปรดของ
คุณกำาลังจะคว้าชัยชนะ และคนรอบตัวคุณก็ส่งเสียงเชียร์ 
เพื่อนของคุณเสนอให้คุณฉลองด้วยการดื่มเบียร์เย็นๆ แต่
คุณจำาได้ว่าการดื่มสุราก่อนเริ่มงานอาจจะกระทบต่อความ
ปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่น คุณจึงเลือกที่จะดื่มน้ำา
เปล่าแทน 

เราใส่ใจในการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยอย่างจริงจังมาก  
สถานที่ทำางานทุกสถานที่ไม่ควรมีสุรา เสพยาเสพติดที่ผิด
กฎหมายและการใช้สารอื่นๆ ในทางที่ผิด
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
นอกจากคำาขอบคุณในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมายแล้ว ค่า
ตอบแทนเป็นรางวัลที่เป็นตัวเงินให้เพื่อตอบแทนสำาหรับเวลา
และแรงกายแรงใจที่พนักงานได้ทุ่มเทไป เราปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำาระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ เรามีเป้าหมายที่จะทำาให้ค่าตอบแทนของเรา
เป็นธรรมและเหมาะสมกับบทบาท งานและหน้าที่ต่างๆโดย
เฉพาะ ค่าตอบแทนยังเป็นผลมาจากความสำาเร็จและผลการ
ปฏิบัติงานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าตอบแทนแบบผันแปรที่
ส่งผลกระทบ ทำาให้ค่าตอบแทนสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจ
และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยให้มีการรักษาผู้ที่มีความ
สามารถโดดเด่นไว้ได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับในเบื้องต้นที่สำาคัญ
มาก เพื่อให้ TK Elevator ยังคงเป็นสถานที่ทำางานที่ดีเยี่ยมใน
สายตาของพนักงานของเรา 

แนวทางในการปฏิบัติ
การตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับแนวทาง
และกระบวนการภายในเสมอ จะต้องโปร่งใสและมีการสื่อสาร
อย่างชัดเจน ความคาดหวังเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานควรจะ
เกี่ยวเนื่องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และเป้าหมายราย
บุคคล ซึ่งควรเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน แต่เป็นไปได้จริง 
พนักงานทุกคนควรมีเป้าหมายที่ท้าทาย และสร้างแรงจูงใจ ซึ่ง
จะทำาให้พวกเขาประพฤติตนอย่างเป็น “ผู้ประกอบการ” แต่ไม่
ทำาให้พวกเขาถูกกดดันจนทำาให้เกิดสิ่งล่อใจและนำาไปสู่แนว
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเป็นอันขาด 

ค่าตอบแทน

ตัวอย่าง

เป็นที่รู้กันดีกว่ามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ใช้เวลาร่วมกับผู้
จัดการของคุณอยู่บ่อยๆ พวกเขาชอบทีมกีฬาทีมเดียวกัน 
และมักจะคุยเรื่องนี้กันในช่วงพักกลางวัน คุณสงสัยว่าถ้า
พวกเขาสนใจเรื่องเดียวกัน เพื่อนร่วมงานคนนั้นจะมีโอกาส
ได้ขึ้นเงินเดือนมากขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทน
จะต้องพิจารณาตามข้อกำาหนดของงานและคุณสมบัติที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่านั้น เราคาดหวังให้ผู้จัดการของคุณ
หลีกเลี่ยงความพึงพอใจส่วนบุคคล เพื่อทำาให้เข้าใจถึงค่า
ตอบแทนได้ง่ายขึ้นมักจะใช้สิ่งที่เรียกกันว่าระดับตำาแหน่ง
และ/หรือระดับเงินเดือนเพื่อจัดโครงสร้างข้อกำาหนดของ
งานอย่างเป็นกลาง 

ตัวอย่าง

ในฐานะผู้จัดการทีมเล็กๆ คุณทำาตามขั้นตอนการตั้งเป้า
หมายและความสำาเร็จประจำาปี คุณพิจารณาเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของพวกเขาในปีที่แล้ว รวมถึงงานและเป้าหมาย
ในอนาคต คุณนั่งคุยกับลูกทีมและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่่ย
วกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของพวกเขา คุณร่วมกัน
กำาหนดเป้าหมายที่เป็นประโยชน์สำาหรับปีหน้า พนักงาน
ควรมีโอกาสในการได้ทำาความเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างค่าตอบแทนรายบุคคล (แบบผันแปร) กับการมีส่วน
ร่วมของพวกเขาที่ทำาให้ TK Elevator ประสบความสำาเร็จ
อย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งเป็นข้อกำาหนดเบื้องต้นที่หลีกเลี่ยงไม่
ได้เพื่อให้มีการประเมินความสำาเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใสเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

ที่ TK Elevator เราต้องการให้การจ่ายค่าตอบแทนของผู้จัดการและพนักงาน
ของเราเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส การตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนใน
ทั่วไปและรายบุคคลจะต้องสอดคล้องกับแนวทางและกระบวนการภายในของ
เราเสมอ และจะต้องสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานแต่ละรายทราบ 
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
TK Elevator พนักงาน รวมถึงตัวแทนสหภาพแรงงานยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะรับประกันว่าพนักงาน
มีโอกาสอย่างเสรีและเป็นธรรมในการตัดสินใจว่าจะก่อตั้ง
หรือเข้าร่วมองค์กรที่เป็นตัวแทนพนักงานหรือไม่ และเพื่อให้
สามารถเลือกตัวแทนที่ตนเองต้องการได้ บริษัทและคณะผู้
บริหารยังคงเป็นกลางและไม่แทรกแซงกับสิทธิ์ในการเลือก
อย่างเสรีของพนักงาน 

แนวทางในการปฏิบัติ
TK Elevator ตัวแทนพนักงานรวมถึงตัวแทนสหภาพแรงงาน
ร่วมมือกันอย่างเปิดเผยและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน คุณไม่ควรแทรกแซง 
ระหว่างที่บุคคลดังกล่าวกำาลังปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ใน
กรณีของตัวแทนสหภาพแรงงาน จำาเป็นต้องให้สิทธิ์เข้าถึงเพื่อ
ให้พวกเขาทำาหน้าที่ตัวแทนได้ ตัวแทนพนักงานไม่ควรถูกเอา
เปรียบ (รวมถึงการถูกตอบโต้ในทุกรูปแบบ) หรือได้รับอภิสิทธิ์ 
เนื่องจากหน้าที่ของพวกเขา

เสรีภาพในการสมาคม

ตัวอย่าง

ในฐานะตัวแทนของพนักงาน คุณจำาเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆ 
เพื่อทำาตามหน้าที่ของตนเอง คุณสามารถขอความช่วย
เหลือในเรื่องนี้จากนายจ้างของคุณได้ ตัวแทนพนักงานควร
ที่จะสามารถจัดหรือเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตามที่
จำาเป็น และได้รับเอกสารสำาหรับการดำาเนินงานของตนได้

ตัวอย่าง

ลูกทีมคนหนึ่งของคุณได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพนักงาน 
คุณสนับสนุนบทบาทที่สำาคัญนี้ แต่คุณก็ต้องรับประกันด้วย
ว่างานของทีมคุณจะเดินหน้าต่อไปได้ คุณตกลงกับลูกทีม
ว่าคุณจะได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ระยะเวลาการขาดงานหรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ที่ TK Elevator เราสนับสนุนสิทธิ์ของพนักงานทุกคนในการจัดตั้ง
สหภาพแรงงานและองค์กรที่เป็นตัวแทนพนักงานตามหลักประชาธิปไตย 
รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมสมาคม และเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการ
ทำางาน สวัสดิการและค่าตอบแทน
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
TK Elevator กับตัวแทนพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและ
ไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพื่อให้ TK Elevator และพนักงาน ทั้งหมดมี
ความเข้าใจตรงกันและมีวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน การให้ตัวแทน
พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม
และทันท่วงทีเมื่อสิทธิ์ในการร่วมตัดสินใจได้รับผลกระทบ เป็น
หัวใจสำาคัญในการทำาให้เกิดการสื่อสารอย่างเปิดเผยที่ดีและ
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมแค่ความร่วมมือ
ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นในสัญญากรอบ
โครงสร้างระดับโลกและการสนทนาระดับโลกของเราด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ
ความสัมพันธ์ในการทำางานที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีส่วนสำาคัญ
ในการรับประกันว่าบริษัทกับตัวแทนพนักงานมีความร่วมมือ
กัน ความสัมพันธ์แบบนี้สร้างขึ้นได้จากการพูดคุยกันอย่าง
สม่ำาเสมอระหว่างตัวแทนที่รับผิดชอบจากทั้งทางฝั่งนายจ้าง
และลูกจ้าง ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการทำางานร่วมกัน 
อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง จะต้องไม่
ทำาให้ตัวแทนพนักงานเกิดข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ทั้ง
ในหรือนอกธุรกิจและพวกเขาก็ไม่ควรร้องขอหรือรับข้อได้
เปรียบหรือข้อเสียเปรียบดังกล่าวด้วย

ความร่วมมือกับตัวแทนแรงงาน

ตัวอย่าง

คุณกำาลังดำาเนินโครงการที่ดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานของพนักงาน ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวแทน
พนักงาน คุณมีข้อสงสัย จึงไปปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และแรงงานสัมพันธ์ คุณร่วมกันตัดสินใจที่จะให้ตัวแทน
พนักงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที เราพูดคุย
กันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงสำาคัญทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อหรือ
โครงการอย่างเปิดเผยและไว้วางใจกัน 

สำาหรับ TK Elevator แล้ว การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและไว้ใจกับตัวแทน
พนักงานเป็นหัวใจสำาคัญและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับ
การยอมรับ ความเคารพและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน รวมถึงความ
สัมพันธ์ที่ร่วมมือกันจะทำาให้เกิดการสนทนาที่เปิดเผยและสร้างสรรค์
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เราร่วมมือกับพันธมิตรในด้านการขายที่ไว้ใจได้เพื่อสนับสนุน
การเติบโตและความสำาเร็จของ TK Elevator ไปทั่วโลก ถึง
แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทของเรา แต่การก
ระทำาของพวกเขาอาจจะสะท้อนถึงบริษัทและส่งผลกระทบ
ต่อ TK Elevator ได้ ดังนั้น เราจึงคัดเลือกพันธมิตรในด้านการ
ขายของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพิจารณาจากความสามารถ
ในการสนับสนุนองค์กรของเรา และรับประกันว่าพวกเขาจะยึด
มั่นในค่านิยมและมาตรฐานเดียวกันกับเรา รวมถึงปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย เราจะตรวจสอบและสอบทาน
พันธมิตรในด้านการขายของเราตามข้อกำาหนดที่เคร่งครัดและ
จะมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ความร่วมมือกับพันธมิตรในด้านการขาย

ตัวอย่าง

คุณตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดในการขยายกิจการของ TK 
Elevator ไปสู่ภูมิภาคใหม่ก็คือการว่าจ้างพันธมิตรในด้าน
การขาย คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนภายในที่จำาเป็นทั้งหมดและขอคำาอนุมัติภายในที่
จำาเป็นก่อนลงนามเข้าทำาข้อเสนอที่มีผลผูกพันกับตัวกลาง 
ซึ่งก็จะรวมถึงการให้ข้อมูลผ่านเครื่องมือออนไลน์ด้วย หาก
คุณไม่แน่ใจว่าต้องทำาอย่างไร ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบสามารถช่วยเหลือคุณได้

ตัวอย่าง

คุณร่วมงานกับตัวแทนรายหนึ่ง ที่ไม่รายงานกิจกรรมที่
ดำาเนินการในนามของเราอยู่บ่อยครั้ง พอคุณอ่านรายงาน 
คุณก็สงสัยว่าตัวแทนอาจจะส่งเงินที่ชำาระไปให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของลูกค้า คุณอายัดเงินที่ชำาระให้แก่
ตัวแทนขาย และติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ คุณร่วมมือกันตกลงการดำาเนินการในขั้น
ถัดไป 

ที่ TK Elevator พันธมิตรในด้านการขาย เช่น ผู้ขายต่อ ตัวแทนขายและผู้จัด
จำาหน่าย จะช่วยทำาให้เราประสบความสำาเร็จได้อย่างมีนัยสำาคัญ เราคัดเลือก
พันธมิตร/ตัวกลางของเราจากความเข้าใจในคุณค่าและเป้าหมายตรงกันกับเรา 
โดยเฉพาะเป้าหมายของเราในการส่งมอบสินค้า และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
ของเรา ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อ
รับประกันว่ามีการดำาเนินกิจกรรมอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจ

แนวทางในการปฏิบัติ
หากคุณมีหน้าที่ในการคัดเลือกและว่าจ้างตัวแทนขายหรือผู้
จัดจำาหน่าย ก็ควรจะตัดสินใจโดยคำานึงถึงความต้องการที่แท้
จริงของ TK Elevator และโอกาสที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่บริษัท
ของเรา คุณควรทำาความคุ้นเคยกับขั้นตอนการอนุมัติที่บังคับ
ใช้ คุณสามารถช่วยสนับสนุนขั้นตอนการตรวจสอบและสอบ
ทานพันธมิตรในด้านการขาย ด้วยการให้ข้อมูลที่จำาเป็นอย่าง
ทันท่วงที หากคุณมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าพันธมิตรด้านการขาย
อาจจะประพฤติผิด โปรดแจ้งให้ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบทราบ เพื่อให้มีการดำาเนินการที่จำาเป็นอย่างทัน
ท่วงที และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในอนาคตที่ TK Elevator และ
พนักงาน อาจจะได้รับ 



35ความสัมพันธ์กับพันธมิตร

ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ที่ TK Elevator เราเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความร่วมมือกับคู่
ค้าของเราจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและความคาดหวังที่ชัดเจน รวมถึง
มีค่านิยมร่วมกันด้วย 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ความร่วมมือกับคู่ค้าของเรา รวมถึงผู้รับเหมา จะทำาให้เราตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องที่สุด เราใส่ใจ
เป็นอย่างมากในเรื่องการใช้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน  
ขั้นตอนการคัดเลือกของเรามีเป้าหมายที่จะแจ้งให้ว่าที่คู่ค้า
ทราบถึงความคาดหวัง ข้อกำาหนดและมาตรฐานของเราอย่าง
ชัดเจน

TK Elevator ไม่ยินยอมให้คู่ค้าและผู้รับเหมาละเมิดมาตรฐาน
ทางกฎหมายหรือสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน คู่ค้าที่ทำาผิด
กฎหมายหรือหลักจริยธรรมจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ทางการเงินและความสามารถในการทำากำาไรของเรา รวมไปถึง
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเราอย่างมีนัยสำาคัญ และอาจจะ
ทำาให้บริษัทและพนักงานของเราต้องระวางโทษทางแพ่งหรือ
อาญา 

ตัวอย่าง

หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่ามีข้อสงสัยว่าคู่ค้ารายหนึ่งของคุณ
กำาลังใช้แรงงานเด็ก คุณควรขอข้อมูลจากคู่ค้า และกำาหนด
ขั้นตอนถัดไปกับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
ที่เกี่ยวข้อง อาจจะรวมถึงการเดินทางไปพบคู่ค้าและ/หรือ
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หากไม่
สามารถร่วมกันปรับปรุงได้ ความสัมพันธ์ก็จะต้องสิ้นสุดลง

ตัวอย่าง

คุณมีหน้าที่ในการสรรหาผู้รับเหมาเพื่อมาดำาเนินโครงการ
ติดตั้งใหม่ ผู้รับเหมารายหนึ่งเสนอราคาที่ดีมากๆ แต่คุณก็
ทราบมาว่าพวกเขาไม่ได้รักษาความปลอดภัยอย่างจริงจัง 
มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของผู้รับ
เหมาในระหว่างปีนี้ คุณตัดสินใจมองหาผู้รับเหมารายอื่น
ที่ตรงกับความต้องการของเรามากกว่า หากเห็นได้ชัดว่า
ความปลอดภัยต่ำากว่ามาตรฐาน คุณก็ควรมองหาคู่ค้าราย
อื่นให้มาทำาโครงการนี้ 

แนวทางในการปฏิบัติ
คุณควรกล่าวถึงหลักการและข้อกำาหนดด้านจริยธรรมกับคู่ค้า
ระหว่างการเจรจาทำาสัญญาอย่างเปิดเผย หลักจรรยาบรรณ
ของคู่ค้าของเราเป็นส่วนสำาคัญในสัญญาของคู่ค้า เลือกคู่ค้า 
ที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความ
ประพฤติทางธุรกิจในระดับสูงเช่นเดียวกันกับเรา ซึ่งในบางกรณี
อาจเป็นเรื่องท้าทาย 

การรักษาความปลอดภัยของผู้คนและการดำาเนินการอย่าง
ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ TK Elevator ให้ความสำาคัญ คุณควรคำานึงถึง
สิ่งนี้อยู่เสมอ เช่นเดียวกันกับพันธมิตรของเรา โดยเฉพาะเมื่อ
ถึงเวลาจะต้องคัดเลือกคู่ค้า พวกเขาควรมีแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการที่เคารพสิทธิ์ของพนักงานทุกคน คู่ค้าของเรา
ควรพยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสถานที่
ทำางานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพด้วย

ในกรณีที่คู่ค้าไม่สามารถทำาตามความคาดหวัง คุณก็ควรขอ
ให้พวกเขาปรับปรุงและติดตามผลเพื่อทำาให้แน่ใจว่าได้มีการ
ดำาเนินการอย่างเพียงพอเพื่อให้พวกเขาบรรลุความคาดหวังได้ 
หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคู่ค้าได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากปัญหาเกิดขึ้นซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า คุณก็ควรพิจารณาที่
จะเปลี่ยนคู่ค้า 



การสื่อสาร 
และ 
การมีปฏิสัมพันธ์
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พฤติกรรมในที่สาธารณะและบนโซเชียลมีเดีย
ที่ TK Elevator เราสื่อสารอย่างเปิดเผยและถูกต้อง พนักงานทุกคน
เป็นตัวแทนของบริษัท แบรนด์ ค่านิยมและชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น 
ไม่ว่าเราจะสื่อสารในรูปแบบใด เราจะคำานึงถึงสิ่งที่เราต้องการพูดและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและภาพลักษณ์ในที่สาธารณะของ
เราอย่างรอบคอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
คำานิยามของคำาว่าช่องทางโซเชียลมีเดียคือช่องทางสาธารณะ 
ถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานจะไม่ได้เปิดใช้โปรไฟล์เป็นสาธารณะ
โดยสมบูรณ์ แต่เพื่อนหรือคนอื่นๆ ที่เห็นเนื้อหาที่พวกเขาเผย
แพร่ก็สามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ง่ายๆ คุณไม่สามารถกล่าว
อะไรในนามของ TK Elevator ได้ในงานที่จัดขึ้น ในที่สาธารณะ
หรือบนโซเชียลมีเดียเว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุมัติล่วงหน้าหรือมี
การใช้เนื้อหาที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้น คำากล่าวของ
คุณควรสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองส่วนตัวของคุณเท่านั้น เมื่อ
แสดงออกถึงมุมมองส่วนตัว คุณจำาเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าคุณได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นมุมมองส่วนตัว คุณจะ
ต้องสื่อสารด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเพื่อรับประกันว่าสิ่งที่
สื่อสารไปจะไม่ทำาให้ชื่อเสียงของ TK Elevator เสื่อมเสียหรือ
เสียหาย 

แนวทางในการปฏิบัติ
ในฐานะพนักงานของ TK Elevator คุณเป็นตัวแทนของ
บริษัท ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาของเรา คุณสามารถกล่าวถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ TK Elevator เพิ่งเปิดตัวหรือโครงการที่เพิ่งแล้ว
เสร็จได้อย่างภาคภูมิใจ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น ผ่าน
ช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของคุณ ด้วยความสมัครใจ โดย
ต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นมุมมองส่วนตัวของคุณ หากมีคน
แสดงความคิดเห็นบนโพสต์ดังกล่าวและขอคำาแถลงเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ คุณจะต้องติดต่อฝ่ายการสื่อสารที่รับผิด
ชอบ ซึ่งจะสามารถให้คำาตอบอย่างเป็นทางการได้

ตัวอย่าง

TK Elevator ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการ 
และคุณอยากจะแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง  
LinkedIn ส่วนตัว คุณจึงตรวจสอบแนวทางที่บังคับใช้ของ 
TK Elevator ก่อน และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าโพสต์ของคุณ
ถือเป็นมุมมองส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียว 

ตัวอย่าง

คุณต้องการบอกให้คนอื่นทราบว่าคุณทำางานที่ใด และทีม
ที่ยอดเยี่ยมที่คุณทำางานด้วยเป็นใครผ่านช่องทางโซเชีย
ลมีเดียส่วนตัวของคุณ คุณถ่ายรูปสำานักงานและเพื่อนร่วม
งานของคุณ ก่อนโพสต์รูป คุณติดต่อฝ่ายการสื่อสารเพื่อ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเผยแพร่รูปให้สาธารณชนได้ 
นอกจากนี้ คุณยังสอบถามเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในรูปก่อนด้วย
ว่าพวกเขายินยอมให้โพสต์รูปหรือไม่
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เราขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างโปร่งใส ด้วยการรักษา
ผลประโยชน์ของเราและอุตสาหกรรม โดยคำานึงถึงข้อเท็จจริง
เป็นพื้นฐาน กิจกรรมเหล่านี้ รวมถึงการโน้มน้าว มีเป้าหมาย
ที่จะนำาเสนอการอภิปรายสาธารณะในมุมมองของเราอย่างถูก
กฎหมาย เราใช้ข้อมูลที่เป็นกลาง รวมถึงประสบการณ์ของเรา
เอง ที่ TK Elevator การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจะต้อง
เป็นไปตามกฎระเบียบภายในและภายนอกที่บังคับใช้เสมอ 

แนวทางในการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายเสมอ ในฐานะพนักงาน
ของ TK Elevator คุณจะต้องไม่พยายามชักนำานโยบายของ
รัฐบาลและกฎหมายในทางที่ผิด ไม่โปร่งใสหรือแม้กระทั่งใน
แบบที่ไม่เป็นธรรม คุณควรวางแผนอย่างชัดเจนและตกลงกับ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบเสมอเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่
รัฐอย่างรอบคอบ และเนื่องจากมีข้อกำาหนดด้านการกำากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อต้องติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ จึงควรพูดคุยกับฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบด้วย

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

ตัวอย่าง

องค์กรท้องถิ่นแห่งหนึ่งกำาลังพิจารณาข้อบังคับใหม่ ที่
บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และได้ขอข้อเสนอแนะ
จากประชาชน คุณตระหนักว่ากฎหมายฉบับดังกล่าว
สามารถปรับปรุงได้ เนื่องจากไม่ได้คำานึงถึงความรู้ทาง
เทคนิคที่  
TK Elevator มี คุณติดต่อแค่บุคคลที่รับผิดชอบเพื่อโน้ม
น้าวให้บุคคลนั้นยอมรับแนวคิดของคุณ หลังจากตกลง
เป็นการภายในกับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายกำากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้ว 

ที่ TK Elevator เราช่วยปรับปรุงข้อบังคับและเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยน
แนวคิดและความเห็นในสังคม รวมถึงส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเราตามที่
ต่างๆ อย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม การแสดงความเห็นและนำาเสนอแนวคิด
จะต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมและโปร่งใสเสมอ โดยเคารพผู้อื่นและ
แน่นอนว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วย
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ขณะให้หรือรับของขวัญหรือคำาเชิญ 
จะเป็นการรับประกันว่าการตัดสินใจของเราและพันธมิตรของเรา
จะไม่ถูกชักนำาอย่างไม่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งถูกมองในทาง
ดังกล่าว คำาเชิญที่เพียงพออาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้เจรจา
ต่อรองหรือแลกเปลี่ยนความเห็นหรือความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ในบางกรณี การให้ของขวัญอาจเป็นการแสดงความขอบคุณ
อย่างถูกกฎหมาย ขณะพิจารณาให้หรือรับของขวัญ การเชิญ
บุคคลบุคคลหนึ่งในนามของบริษัทหรือการตอบรับคำาเชิญ ก็
มีข้อกำาหนดที่ทุกคนที่ TK Elevator ต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องมากเป็นพิเศษ ในกรณีที่เป็นการ
ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ

แนวทางในการปฏิบัติ
หากคุณคิดที่จะเสนอหรือรับของขวัญหรือคำาเชิญ ให้ตรวจ
สอบกฎระเบียบที่บังคับใช้ในเอกสารภายในของบริษัทและ
พยายามที่จะไม่ฝ่าฝืนขีดจำากัดมูลค่าที่แนะนำา ตรวจสอบกับผู้
อื่นว่าแผนของคุณสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในที่บังคับใช้
หรือไม่ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของคุณทราบ และหากคุณยังไม่
มั่นใจอยู่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบเพื่อช่วยประเมินสถานการณ์ โดยเฉพาะในกรณีที่มีเจ้า
หน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้ใช้ความระมัดระวังและปลอดภัยไว้
ก่อนอยู่เสมอ! การทำาเช่นนี้จะทำาให้คุณสามารถปกป้องตนเอง
และบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ซึ่งอาจจะปฏิบัติตามข้อ
จำากัดที่คล้ายคลึงกันหรือเข้มงวดกว่าได้ 

การเลี้ยงรับรอง

ตัวอย่าง

คุณต้องการแสดงความขอบคุณสำาหรับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จมากๆ กับลูกค้า เมื่อถึง
โอกาสในวันเทศกาล คุณจึงตัดสินใจส่งของขวัญไปให้
ลูกค้า เนื่องจากคุณทราบถึงกฎระเบียบด้านการกำากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกค้าและจุดยืนของ TK 
Elevator ในเรื่องนี้ คุณจึงปรึกษาผู้บังคับบัญชาและตกลง
ที่จะส่งกล่องขนมหวานและจดหมาย “แสดงความขอบคุณ” 
ไปให้

ตัวอย่าง

คุณวางแผนที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญบางรายมาหารือทาง
เทคนิคเก่ียวกับโครงการวิจัยภายในเม่ือเร็วๆ น้ี TK Elevator 
จะออกค่าที่พักและมื้ออาหารให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 
ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งทำางานให้กับหน่วยงานรัฐบาลและอาจ
จะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ คุณให้ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบเข้ามาประเมินสถานการณ์และตกลงหาวิธี
ที่ดีที่สุดในการเชิญให้พวกเขามาหารือทางเทคนิค โดยไม่
ทำาให้พวกเขา ตัวคุณเองหรือ TK Elevator เกิดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ 

ที่ TK Elevator เราแสดงความขอบคุณแก่พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้
เสียอื่นๆ ระหว่างการทำางานในทุกวัน และบางครั้ง เราก็จะมอบขวัญที่เหมาะ
สมหรือรับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำาในเชิงธุรกิจด้วยกัน ในงาน
สังคมที่ไปเจอกัน ในทำานองเดียวกัน เราสามารถตอบรับคำาเชิญหรือรับของ
ขวัญจากพันธมิตรทางธุรกิจได้ก็ต่อเมื่อมีความสมเหตุสมผลและไม่ดูเหมือน
ว่าจะก่อให้เกิดปัญหา เราจะยังคงใส่ใจอยู่เสมอเพื่อรับประกันว่าเราทำาตาม
กฎหมายและธรรมเนียมในท้องถิ่น การแสดงความขอบคุณที่เสนอมา ที่ได้
รับและที่ให้ จะต้องไม่ถูกนำามาใช้ในทางที่ผิดหรือทำาให้ดูเหมือนเป็นการ
กระทำาความผิด 
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เรามีจุดประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือที่มีความหมายแก่
ชุมชน โดยการสนับสนุนหรือการบริจาค ตลอดจนสนับสนุน
ความพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงานเป็นอย่าง
มาก เช่น ในรูปแบบของการเป็นอาสาสมัคร เราให้ความ
สำาคัญกับการศึกษา สุขภาพและความยั่งยืน ความช่วยเหลือ
ของเราได้ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
และองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือด้วย
ความเชี่ยวชาญและบุคลากรอันเป็นมืออาชีพของเรา ซึ่งรวม
ถึงสถานการณ์ที่ต้องมีการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อ
อุดมการณ์อันมีคุณค่าอื่นๆ หรือโครงการบริษัท 

แนวทางในการปฏิบัติ
หากคุณพบเห็นโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ที่มีวัตถุประสงค์
ตรงกันกับค่านิยมของ TK Elevator หรือหากเกิดสถานการณ์
วิกฤติ คุณสามารถรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของคุณทราบ
เพื่อขอให้ TK Elevator เข้ามาให้การช่วยเหลือได้ นอกจาก
ทรัพยากรด้านการเงินแล้ว อาจมีการให้ความช่วยเหลือในรูป
แบบของเวลาและวัตถุปัจจัยของพนักงาน คุณควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่ากิจกรรมและองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ TK Elevator คุณจะต้องหลีก
เลี่ยงการกระทำาที่ดูเหมือนว่าเป็นการทำาความผิดหรือการ
สร้างอิทธิพลโดยมิชอบต่อบุคคลภายนอก หากมีข้อสงสัย 
ให้ขอคำาชี้แนะจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีเจตนาที่ดีที่สุด เราก็
จำาเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้เลือกพันธมิตรที่ดีที่สุด
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรการ
กุศลในพื้นที่หรือองค์กรระหว่างประเทศก็ตาม

ความรับผิดชอบที่องค์กรมีต่อสังคม

ตัวอย่าง

เกิดเหตุไฟป่าซึ่งโชคร้ายที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
เอาไว้ได้ในพื้นที่ที่คุณอยู่ เพื่อนร่วมงานกับคุณเข้าไปให้
ความช่วยเหลือโดยตรง แต่พนักงานในพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก
ก็ต้องการยื่นมือช่วยเหลือด้วยเช่นกัน คุณร่วมมือกับคณะผู้
บริหารท้องถิ่นเพื่อหาวิธีช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ที่สุด TK Elevator ก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
เพื่อต่อสู้กับไฟป่า 

ตัวอย่าง

สมาคมที่มุ่งเน้นด้านการต่อสู้กับโรคมะเร็งในเด็กติดต่อ
ขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากคุณ เพื่อดำาเนิน
โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และจัดหาอุปกรณ์ที่ดีขึ้น คุณ
สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร แต่ไม่ทราบภาพรวมของผู้มี
ส่วนได้เสียและชื่อเสียงของสมาคม คุณทำาตามขั้นตอนการ
อนุมัติและปรึกษาฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เพื่อยืนยันว่าพวกเขาเป็นพันธมิตรที่ใช่สำาหรับ TK Elevator 
ในที่สุด TK Elevator ก็สามารถให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินแก่องค์กรได้ และคุณก็โน้มน้าวให้ทีมงานเข้าร่วมงาน
วิ่งการกุศลครั้งถัดไปขององค์กรด้วย 

การตอบรับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเรา เรามี
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนที่เราอยู่ เราเชื่อมั่นในทักษะอันทรงพลังของบุคลากร
ของเรา รวมถึงยังเชื่อด้วยว่าเราทุกคนสามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่
ยึดเหนี่ยวชุมชนไว้ด้วยกัน 
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณเขียนสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงลงไป ไม่ว่าจะด้านใด
ก็ตาม (การเงิน เทคนิค ฯลฯ) คุณก็กำาลังจัดทำาบันทึกอยู่ การ
รายงานคือวิธีที่เรากำาหนดและส่งต่อข้อมูลในองค์กร บันทึก
จะต้องเป็นไปตามความจริง เป็นกลางและสมบูรณ์ รวมถึงช่วย
สนับสนุนให้มีการรายงานอย่างถูกต้องและทันท่วงทีด้วย หลัก
การนี้เป็นจริงในทุกระดับในองค์กรของเรา โดยปกติแล้ว การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงของผู้มีส่วนได้เสีย จะอิงจาก
ข้อมูลที่รายงานเข้ามา การยึดมั่นในมาตรฐานด้านการจัดทำา
รายงานและการรายงานของเราจะทำาให้รับประกันได้ว่ามีการ
ตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวม
ในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น

การรายงานและบันทึกตามความจริง
ที่ TK Elevator ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมที่สำาคัญขององค์กรของเรา 
รากฐานของความเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพคือการตัดสินใจภายในรวมถึงการ
ดำาเนินการของเราจากรายงาน บันทึกและเอกสารที่ถูกต้องและเป็นความจริง

ตัวอย่าง

คุณรับผิดชอบด้านการรายงานกระแสเงินสดภายในหน่วย
งานของคุณ หลังจากหารือเรื่องรายงานฉบับล่าสุดกับผู้
จัดการของคุณแล้ว คุณพบว่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นในรายงาน
สูงเกินไป เนื่องจากคุณคำานวณผิดตั้งแต่แรก คุณแจ้งให้ผู้
จัดการทราบทันที คุณร่วมกันแก้ไขรายงานให้มีตัวเลขที่ถูก
ต้องและแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบถึงวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิด
พลาดในอนาคต 

แนวทางในการปฏิบัติ
คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงาน บันทึกและเอกสารอื่นๆ 
ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทสอดคล้องกับกฎระเบียบ
และมาตรฐานกฎหมายที่บังคับใช้ จะต้องสมบูรณ์ถูกต้องทุก
ครั้งและจัดทำาขึ้นอย่างทันท่วงที ตามข้อกำาหนดของระบบ 
TK Elevator ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส 
คุณสามารถช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมนี้ได้ด้วยการสร้างสภาพ
แวดล้อมที่หากมีการทำาผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็สามารถ
หารือกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างเปิดเผยและแก้ไขได้ โดยไม่
ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้ หากเป็นไปได้ เราจะกล่าวถึงวิธีการ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต 
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เราเชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติ เช่น วัตถุดิบ น้ำาและพลังงานมี
ความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์บนโลกและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทั้งหมด สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทพิบาล 
(ESG) และเป้าหมายทางธุรกิจของเราจะต้องสอดคล้องกัน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนที่ TK Elevator เรา
ท้าทายตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน
มากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
เราเป็นสมาชิกผู้ลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
และโครงการรณรงค์ “Business Ambition for 1.5°C” เพื่อ
มุ่งมั่นที่จะทำาให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิทั่วโลกเป็น
ศูนย์ภายในปี 2050 เราปฏิบัติตามข้อกำาหนดของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศเพื่อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น อนุสัญญา
สตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (อนุสัญญา 
POP) อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทและอนุสัญญาบาเซล
ว่าด้วยการควบคุมของเสียอันตรายและการกำาจัด

 

แนวทางในการปฏิบัติ
คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม คุณสามารถช่วยสนับสนุนความพยายาม
ของ TK Elevator ในเชิงรุก และจับตาดูการดำาเนินการอย่าง
ยั่งยืนระหว่างดำาเนินงานของคุณ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ พนักงานทุก
คนสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่ง
แวดล้อมได้ เช่น ด้วยการป้องกันมลพิษหรือรับประกันว่ามีการ
กำาจัดของเสียอย่างเหมาะสมในพื้นที่ที่คุณรับผิดชอบ นอกจาก
นี้ ยังมีตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมาย อย่างเช่น เทคโนโลยีการ
ทำางานจากระยะไกลก็เป็นทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการเดิน
ทางที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผล และแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบจัดเก็บเอกสารก็อาจใช้แทนที่กระดาษได้ ทุกความช่วย
เหลือมีคุณค่า!

การรักษาสิ่งแวดล้อมและการต่อสู้กับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวอย่าง

คุณไปซื้ออาหารกลางวันกับเพื่อนร่วมงานที่ร้านใกล้ๆ แห่ง
หนึ่งทุกวัน และก็สังเกตเห็นปริมาณพลาสติกห่ออาหาร
จำานวนมากในถังขยะในห้องครัวสำานักงานหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน คุณเลือกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วย
การนำาอาหารมาทานเอง ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องห่อ หรือ
ทิ้งบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดการรีไซเคิล และชวนให้เพื่อนร่วม
งานทำาแบบคุณ 

ตัวอย่าง

คุณกำาลังติดต่อทางอีเมลกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มี
สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ไกลจากสำานักงานของคุณ คุณจึง
พิจารณาที่จะเดินทางไปที่นั่นเพื่อให้งานคืบหน้า อย่างไร
ก็ตาม การเดินทางไปที่นั่นเป็นเพียงหนึ่งในตัวเลือก
มากมาย ในกรณีที่คุณจำาเป็นต้องพบหน้าผู้ที่ทำางานใน
ตำาแหน่งเดียวกับคุณ คุณควรเลือกประชุมผ่านวิดีโอแทน 
ด้วยวิธีนี้คุณก็สามารถประชุมแบบเห็นหน้าได้และช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมได้ด้วย 

เราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ร้ายแรง 
และการกระทำาของมนุษย์ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เราตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในฐานะองค์กร รวมถึงในฐานะ
บุคคลในการช่วยบรรลุเป้าหมายระดับโลกในการลดและบรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของเราอย่างมีประสิทธิผล 
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เรานำาข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้กับขั้นตอนทั้งหมด 
ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงสิ้นสุดอายุการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเราในหลายๆ ด้านตลอดขั้น
ตอนการออกแบบ ตั้งแต่ระยะแนวคิดแรกเริ่มไปจนถึงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายที่ศูนย์การผลิตของเรา เรา
ต้องการทำาความเข้าใจและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเรา และนำาวิธีการที่ทันสมัย 
อย่างเช่น การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เข้ามา
ใช้มากขึ้น เราเผยแพร่รายงานผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
รายงานผลลัพธ์และรับรองความโปร่งใสเกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา

แนวทางในการปฏิบัติ
เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือจัดการอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
ให้คำานึงถึงผลกระทบในระยะยาวของการตัดสินใจของคุณ 
การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติภายในและการคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถทำาสิ่งต่างๆ 
เช่น พิจารณาเรื่องการใช้วัสดุและพลังงานระหว่างขั้นตอนการ
ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง

ระหว่างการพัฒนาลิฟต์ตัวใหม่สำาหรับอาคารที่อยู่อาศัยตัว
ใหม่ ทีมวิศวกรไฟฟ้าก็สังเกตเห็นว่าอินเวอร์เตอร์ตัวปัจจุบัน
ค่อนข้างใช้พลังงานสูง เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใกล้
เคียงกัน หลังจากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้ารายอื่นๆ 
ทีมก็เจอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ลดการใช้พลังงานลงได้ ถึง
แม้ว่าราคาเริ่มต้นจะสูงกว่า แต่คุณประมาณว่าพลังงานที่
ประหยัดได้จะช่วยชดเชยให้ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่นาน 

ตัวอย่าง

ระหว่างการออกแบบลิฟต์ตัวใหม่ที่ใช้ในบ้าน มีการ
พิจารณาใช้โคมไฟสองแบบในตัวลิฟต์ ข้อกำาหนดทาง
เทคนิคระบุว่าทั้งสองแบบใช้พลังงานเท่ากัน อายุการใช้
งานของแบบหนึ่งนานกว่า แต่ก็มีราคาสูงกว่าด้วย คุณ
พิจารณาว่าผู้ผลิตโคมไฟที่แพงกว่าได้เครื่องหมายรับรอง
การประหยัดพลังงานเป็นพิเศษจากบุคคลภายนอกด้วย ไม่
เพียงแต่โคมไฟที่มีอายุการใช้งานนานกว่าเหมาะที่จะเป็น
ตัวเลือกที่ประหยัดทรัพยากรมากที่สุดและส่งเสริมหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเท่านั้น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมยังทำาให้เราแสดงความมุ่งมั่นและสร้างผลดีต่อ
ห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

สำาหรับเราแล้ว นี่คือวัตถุประสงค์ที่สำาคัญในการช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอาคาร
และเมือง รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถนำาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกแห่งความจริง ส่วนการเรียนรู้ของเครื่อง การประมวล
ผลแบบคลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์หรืออื่นๆ มาใช้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่เปิดรับนวัตกรรม แบบจำาลองการทำา
ธุรกิจในยุคดิจิทัลใหม่ๆ และทำาให้ขั้นตอนต่างๆ มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม เราจะต้องเร่งการดำาเนินโครงการดิจิทัลและสร้าง
ขีดความสามารถด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งของบริษัทเพื่อรับรอง
ความต้องการของลูกค้า เราตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาดิจิทัล
โซลูชันเพื่อความร่วมมือกันในการทำางานจากหลากหลาย
สายงาน และใช้แบบรวมกัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมพลังให้กับ
พนักงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของเรา ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ โซลูชันแบบอัตโนมัติ เช่น การใช้งานอัลกอริทึ่ม จะต้อง
ไม่มีการตั้งโปรแกรมในลักษณะที่ก่อให้เกิดอคติหรืออาจทำาให้
เกิดการเลือกปฏิบัติที่จะสร้างปัญหาได้ 

แนวทางในการปฏิบัติ
ขณะเริ่มต้นและดำาเนินโครงการ ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ 
คุณจะต้องวิเคราะห์ว่าจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลและผลลัพธ์ใดใน
ดำาเนินงาน โดยไม่ขัดต่อคุณค่าและหลักการจริยธรรม จะต้อง
ใช้ข้อมูลที่มีเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายและสัญญาภายใน
เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อจุด
ประสงค์ที่เกี่ยวกับวิธีการทำางานของเรา เช่น ข้อมูลการติดตาม
ประสิทธิภาพ

จริยธรรมด้านซอฟต์แวร์ 

ตัวอย่าง

ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณตระหนักว่าการวิเคราะห์
ข้อมูลอาจทำาให้การทำางานและจำานวนชั่วโมงของช่างทาง
เทคนิคของเราถูกเปิดเผย คุณแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
และพวกคุณก็ร่วมมือกับผู้บริหารเพื่อตัดสินใจปิดฟังก์ชันดัง
กล่าวเพื่อคุ้มกันข้อมูลลอันะเอียดอ่อน

ตัวอย่าง

กลไกการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ช่วยทำาให้ระบบ
หาความสัมพันธ์ของข้อมูลในแบบที่วิธีดั้งเดิมไม่สามารถ
ทำาได้ จึงอาจพัฒนาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จมากขึ้น 
การใช้เครื่องมือใหม่เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
จำาเป็นต้องอาศัยการทดสอบอย่างแม่นยำา คุณตระหนักถึง
ความสัมพันธ์กันและตัดสินใจที่จะจำากัดการเรียนรู้นั้นในเมื่อ
มันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

การปรับเข้าสู่ระบบดิจิทัลมีความสำาคัญสำาหรับ TK Elevator นั่นคือ ทำาให้
เรายังคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำาเนินการเชิงกลยุทธ์ของเรา เรายังตระหนักถึงผลกระทบในวงกว้างอันมี
นัยสำาคัญของการปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลของพนักงาน ลูกค้า และสังคม 
และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
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52 หลักจรรยาบรรณ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลความลับของบริษัทคือข้อมูลทั้งหมดที่ระบุว่าเป็นข้อมูลที่
ห้ามเปิดเผย เช่น เอกสาร ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล ข้อมูล
อันเป็นความลับจะต้องได้รับการป้องกัน และระดับการป้องกัน
จะขึ้นอยู่กับความละเอียดอ่อนของข้อมูลนั้นๆ เราจะดำาเนินการ
ตามขั้นต้นที่จำาเป็นเพื่อคุ้มครองความลับของข้อมูลและเอกสาร
ทางธุรกิจอย่างเหมาะสมมิให้ถูกเพื่อนร่วมงานและบุคคลที่สาม
ผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง รวมถึงจากการใช้งานที่ไม่เหมาะ
สมหรือการสูญหายอีกด้วย 

การปกป้องข้อมูลของบริษัทของเรา

ตัวอย่าง

คุณกำาลังจะส่งผลการวิจัยฉบับใหม่ซึ่งเป็นความลับโดย
อีเมลผู้ที่อยู่ภายในองค์กร คุณตัดสินใจที่จะเขียนกำากับ
ว่าเป็นข้อมูล “ความลับ” หรือแม้กระทั่ง “ลับที่สุด” เพื่อ
เป็นการแจ้งพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความละเอียด
อ่อนของข้อมูลและใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะส่งข้อมูล
ต่อไป

ตัวอย่าง

คุณมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทีมของคุณได้ช่วยให้บริษัท
มีผลประกอบการประจำาปีที่ดี คุณกำาลังจะโพสต์ตัวเลขบน
เครือข่ายโซเชียลมีเดีย แต่ตระหนักว่าข้อมูลอาจจะยังไม่
ได้รับการเผยแพร่ในที่ใด คุณตระหนักว่าข้อมูลดังกล่าว
เป็นความลับ และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะก่อนการ
เผยแพร่อย่างเป็นทางการอาจจะทำาให้ TK Elevator ได้
รับความเสียหาย คุณจึงตัดสินใจที่จะรอให้มีการเผยแพร่
ผลลัพธ์อย่างเป็นทางการก่อนเพื่อแสดงความยินดีกับทุก
คนสำาหรับผลงานที่ออกมาดี 

ที่ TK Elevator ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเป็นส่วนสำาคัญของห่วง
โซ่คุณค่าของเรา และเราใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดระเบียบ
อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับและเอกสารทางธุรกิจ
อย่างเหมาะสม

แนวทางในการปฏิบัติ
เจ้าของข้อมูลทุกคนต้องตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีจำาแนกประเภท
ข้อมูล และพิจารณาถึงความลับของพนักงาน รวมถึงของ
พันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วย วิธีง่ายๆ ในการตัดสินใจว่า
ข้อมูลดังกล่าวควรเป็นความลับหรือไม่คือการถามตัวเองว่าหาก
ข้อมูลนี้เผยแพร่สู่สาธารณะ บริษัทจะได้รับความเสียหายใน
ระดับใด โดยพิจารณาถึงผลกระทบ การจำาแนกประเภทข้อมูล
เป็นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลอันเป็นความลับหรือข้อมูลอันเป็น
ความลับที่สุด อาจเป็นเรื่องเหมาะสม เมื่อการจัดประเภทเป็น
ข้อมูล “ภายใน” ไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นความลับ 
พนักงานทุกคนจะต้องจัดการกับข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำาหนด
ที่บังคับใช้

แต่สุดท้ายแล้ว พนักงานทุกคนต่างก็มีบทบาทในการคุ้มครอง
ข้อมูลของบริษัท
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงผลผลิตที่จับต้องไม่ได้ของเรา 
รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบ ลิขสิทธิ์และ
ความลับทางการค้าของเรา ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่จำาเป็นและมัก
จะเกิดจากขั้นตอนการพัฒนาที่มีความท้าทายและมีราคาสูง 
และเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของธุรกิจ และยังเป็น
หัวใจของความสำาเร็จด้วย และเพื่อเป็นการรับประกันว่าเราจะ
สร้างอนาคตที่ประสบความสำาเร็จได้จากข้อมูลดังกล่าว เราต้อง
ปกป้องข้อมูลมิให้ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวอย่าง

คุณเชื่อว่าคุณได้พัฒนาแนวคิดที่ดีและใหม่ ซึ่งอาจจะถือ
เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบที่ไม่มีใครเหมือนได้ อย่า
เพิกเฉย - TK Elevator อยู่ได้ด้วยแนวคิดดีๆ ปรึกษาผู้
ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ฃเกี่ยวข้อง ผู้ซึ่งจะ
ช่วยคุณดำาเนินการในขั้นตอนถัดไปได้ 

ตัวอย่าง

คุณมีเวลาที่จำากัดในการทำาโบรชัวร์นำาเสนองานมหกรรม
การค้าที่สำาคัญงานหนึ่ง การใช้โปรแกรมค้นหายอดนิยม
ทำาให้คุณพบรูปที่เหมาะแก่การนำาไปใช้งาน สามารถ
ดาวน์โหลดได้ทันที แต่ก่อนใช้รูป คุณก็นึกขึ้นได้ว่ารูปอาจ
จะมีลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจสร้างปัญหาให้ TK Elevator ได้ คุณจึง
ติดต่อฝ่ายการสื่อสารหรือใช้รูปที่ TK Elevator มีไว้ให้แทน 
และร้องขอรูปที่ดีกว่าซึ่งถือลิขสิทธิ์โดย TK Elevator 

เราตระหนักว่าเป็นสิ่งจำาเป็นต้องปกป้องผลผลิตในงานของเรา ความสำาเร็จ
ของ TK Elevator เป็นผลพวงมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและนำาเทรนด์
ของเรา ทรัพย์สินทางปัญญาของเราทำาให้เราสามารถปกป้องและพัฒนา
นวัตกรรม ความชำานาญและแบรนด์ ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ เรา
ดำาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อทำาให้แน่ใจว่าขะไม่ตกไปอยู่ในมือของคนที่
ไม่สมควรได้รับข้อมูล 

แนวทางในการปฏิบัติ
คุณสามารถช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญามิให้สูญหาย เสีย
หาย ถูกโจรกรรม ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเปิดเผยอย่างไม่
เหมาะสม การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและใช้เมื่อ
ได้รับอนุญาตเท่านั้น ก็มีความสำาคัญไม่แพ้กัน จะต้องมีการ
ประเมินผลิตภัณฑ์ บริการและขั้นตอนใหม่ของ TK Elevator 
อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การประเมินควรครอบคลุมถึง
การประดิษฐ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์
สินทางปัญญจากาต่างประเทศ และมีความจำาเป็นที่จะต้อง
ประเมินการใช้ความรู้ที่อาจได้รับการปกป้อง เช่น การใช้
เทคโนโลยี การออกแบบหรือความชำานาญใหม่ๆ ก่อนนำามาใช้
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การคุ้มครองข้อมูล
ความเชื่อใจเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีของ TK Elevator เราเชื่อมั่น
ว่าการคุ้มครองข้อมูลจะช่วยเพิ่มพูนความเชื่อใจและกระชับความสัมพันธ์อัน
ยืนยาวกับลูกค้า พนักงานและพันธมิตรอื่นๆ เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่เราได้รับมอบหมาย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา 
เพื่อใช้ในการระบุตัวบุคคล (เช่น ชื่อ วันเกิด ที่อยู่) เราจริงจัง
กับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของเราในการเก็บรวบรวม
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลทั้งหมด
เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกกฎหมาย การประมวลผลหมายถึง
อายุของการใช้ข้อมูล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และรวม
ถึงการจัดเก็บและการลบข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการประมวลผล อาจ
มีการเก็บรวบรวม ประมวลผลและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามจุดประสงค์ที่ชัดแจ้งเท่านั้น หลัก
การในการประมวลผลข้อมูลอาจแตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ ความยินยอมของบุคคล ที่ข้อมูลอาจจะระบุตัว
บุคคลดังกล่าวได้ สัญญา สิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
หรือกฎหมายอาจเป็นสาเหตุที่เหมาะสม 

ตัวอย่าง

คู่ค้าต้องการเปิดโอกาสให้คุณติดต่อตนนอกเวลาทำาการ
ตามปกติ และส่งรายชื่อพร้อมรายละเอียดติดต่อมาทาง
อีเมล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของพวกเขา คุณ
ติดต่อผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ 
เนื่องจากคุณสงสัยว่ามีประเด็นด้านการคุ้มครองข้อมูล
เกิดขึ้น คุณจึงร่วมกันตัดสินใจว่าจะไม่แบ่งปันหรือจัดเก็บ
รายชื่อ และลบข้อมูลนั้นทิ้ง คุณขอบคุณคู่ค้าสำาหรับข้อ
เสนอและขอให้ซัพพลายเออร์รายนั้นส่งรายชื่อ พร้อมราย
ละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำางานเท่านั้น เนื่องจากการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นเรื่องจริงจังสำาหรับ TK 
Elevator เป็นอย่างมาก รวมไปถึงข้อมูลของพันธมิตรทาง
ธุรกิจด้วย 

ตัวอย่าง

คุณจัดการโครงการหนึ่ง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงขั้น
ตอนทางธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์โซลูชัน
ใหม่ๆ โครงการมีกำาหนดส่งที่กระชั้นชิด และคุณก็สงสัย
ว่าต้องให้ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ 
เนื่องจากคุณไม่แน่ใจว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หรือไม่ โปรดจำาไว้ว่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบอาจจะถูกจัด
ประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ซอฟต์แวร์โซลูชั้นทั้ง
หลายจึงสามารถนำามาใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
คุณตัดสินใจที่จะให้ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลเข้ามาทำาโครงการ
ด้วยเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน 

แนวทางในการปฏิบัติ
คุณควรจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวัง โดย
ไม่มีข้อยกเว้น ในกรณีที่คุณมีโครงการที่ต้องประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล คุณควรให้ผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ มามีส่วนเกี่ยวข้องโดย
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ซึ่งจะทำาให้มีการคุ้มครองข้อมูลและการ
พิจารณาเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่
ในขั้นตอนการออกแบบในช่วงแรก จึงเป็นการรับประกันความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดเวลา โดยไม่ต้องใช้ความ
พยายามเพิ่มเติมมากนัก
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การใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม
สำาหรับพวกเราที่ TK Elevator แล้ว เราใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีความ
รับผิดชอบโดยไม่จำาเป็นต้องย้ำาเตือน TK Elevator ปฏิบัติตามมาตรฐานที่
บังคับใช้โดยทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงช่องทางการ
สื่อสาร 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
TK Elevator มอบข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
งานให้แก่พนักงาน ผู้ใช้ทุกคนต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่าง
เหมาะสมและตรงจุดประสงค์ตามเจตนาและได้รับอนุญาต
เท่านั้น การเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อปและแท็บเล็ตของ
บริษัททำาให้พนักงานสามารถสื่อสาร ประมวลผลและบันทึก
ข้อมูล รวมถึงดาวน์โหลดหรืออัปโหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ได้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรม
เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม ไม่
อนุญาตให้นำาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางที่ผิด

ตัวอย่าง

คุณกำาลังจะขายรถคันเก่าของคุณ จึงตัดสินใจที่จะลง
ประกาศในแพลตฟอร์มขายสินค้ามือสองออนไลน์ ใน
ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ คุณใช้อีเมล TK Elevator   
ดังนั้น คุณจึงได้รับสแปมและข้อความต่างๆในอีเมลของ
ที่ทำางานมากขึ้นเรื่อยๆ คุณตระหนักว่าสิ่งนี้จะทำาให้ทั้ง
ตัวคุณเองและ TK Elevator ได้รับความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมากขึ้น จึงตัดสิน
ใจใส่อีเมลส่วนตัวแทนอีเมลในการทำางานบนโปรไฟล์ของ
แพลตฟอร์มทันที 

ตัวอย่าง

คุณควบคุมงานงที่สถานที่ก่อสร้างและสังเกตเห็นพนักงาน
ใหม่คนหนึ่งกำาลังขนเครื่องมือที่ยังไม่ได้เก็บลงกล่อง
เข้าไปในรถอย่างไม่ระมัดระวัง  ถึงจะย่นเวลาในการเก็บ
อุปกรณ์ลงได้เล็กน้อย แต่การทำาเช่นนี้ จะทำาให้เครื่องมือ
ใหม่สึกหรอและอาจจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเดิมในไม่ช้า คุณ
จึงคุยกับเพื่อนร่วมงานและอธิบายว่าการใช้เวลามากกว่า
เดิมสักเล็กน้อยเพื่อจัดการกับเครื่องมืออย่างระมัดระวังจะ
ส่งผลดีในระยะยาว 

แนวทางในการปฏิบัติ
ขณะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ที่ TK Elevator จัดหาให้ คุณ
ควรใช้ความระมัดระวังเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่
อาจจะกระทบต่อตัวคุณหรือบริษัท ข้อมูลภายในหรือข้อมูล
อันเป็นความลับอาจตกอยู่ในอันตราย หากเราตกเป็นเหยื่อ
ของการโจมตีผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น สแกม ไวรัสหรือความ
พยายามในการฟิชชิง การทำาตามคำาแนะนำาภายในเพื่อรักษา
ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เช่น การ
อัปเดตเกี่ยวกับการโจมตีแบบฟิชชิงหรือเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย 

ห้ามมิให้ใช้อีเมลและระบบอินเทอร์เน็ตอย่างไม่เหมาะสม
หรือผิดกฎหมาย รวมถึงการถ่ายโอนข้อความที่อาจถูกมองว่า
เป็นการดูถูกหรือทำาให้ผู้อื่นขุ่นเคือง

หากคุณได้รับทรัพย์สินของบริษัทเพื่อนำาไปใช้ปฏิบัติงาน โปรด
ดูแลทรัพย์สินเป็นอย่างดีด้วย ขอข้อมูลและความช่วยเหลือ 
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายต่อตัวคุณ ผู้อื่น 
และต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ 
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คุณมีคำาถามเกี่ยว
กับหลักจรรยาบรรณ
หรือไม่

คุณพบเห็นการ
ประพฤติผิดที่จำาเป็น
ต้องรายงานหรือไม่

การมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเป็นเรื่องปกติ หากมีข้อสงสัย เรา
สนับสนุนให้คุณสอบถาม เราสร้างความเชื่อมั่นด้วยความจริงใจและแสดงความกล้าที่จะจัดการ
กับประเด็นที่เกิดขึ้นจริง 

หากคุณเป็นพนักงานของ TK Elevator คุณสามารถขอคำาแนะนำาจากผู้บังคับบัญชาได้เสมอ 
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทราบคำาตอบที่ถูกต้อง แต่ก็สามารถแนะแนวคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ได้ ส่วนงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะก็สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ เช่น คุณสามารถ
ปรึกษาตัวแทนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในพื้นที่ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากคุณมีคำาถามเกี่ยวกับสภาพการทำางาน
ทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (การต่อต้านการผูกขาด การต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการ
ฟอกเงิน การควบคุมการค้า การคุ้มครองข้อมูล) 

บุคคลภายนอกที่มีคำาถามเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณควรติดต่อฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบส่วนกลางที่

compliance@tkelevator.com

หากคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือทำาให้บริษัท เพื่อนร่วมงาน พนักงานและลูกค้าของเรา
ตกอยู่ในความเสี่ยง โปรดรายงานความกังวลของคุณ ที่ TK Elevator เราทำาตามพันธกรณีด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส เราส่งเสริมให้พนักงานของเรา คู่ค้าทั้งโดยทางทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆ ให้รายงานความกังวลเสมอ 

หากคุณเป็นพนักงานของ TK Elevator และคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง สามารถปรึกษาผู้
บังคับบัญชาได้เสมอ ผู้จัดการทุกคนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ การดำาเนินการหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาจะได้รับการรับฟัง ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการของ TK Elevator ของเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ หาก
คุณทราบว่าประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสาขาของพวกเขา เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน

หากมีการละเมิดหลักการของกรอบข้อตกลงระดับโลก ก่อนอื่น ควรได้รับการชี้แจงในระดับท้อง
ถิ่น หากไม่สามารถทำาได้ สามารถรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านช่องทางการรายงานส่วนกลาง
ของเรา ซึ่งจะรับประกันว่ามีการปฏิบัติตามหลักการที่ตกลงกันไว้

ลูกค้า คู่ค้าและบุคคลภายนอกอื่นๆ รวมถึงพนักงานของ TK Elevator ทุกคนสามารถเลือกที่
จะรายงานความกังวลเกี่ยวกับประเด็นที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ให้ฝ่ายกำากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบโดยตรงผ่านสายด่วนจริยธรรมของ TK Elevator หากกฎหมายระดับ
ประเทศอนุญาต เมื่อคุณใช้ระบบ คุณสามารถระบุชื่อของคุณหรือรายงานแบบไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ 

นอกจากนี้ ยังมีวิธีรายงานอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถเข้าไปดูวิธีต่างๆ เหล่านี้รวมถึงวิธีติดต่อ
สายด่วนจริยธรรมของ TK Elevator ได้ที่เว็บไซต์ของเราที่

https://www.tkelevator.com/global-en/company/compliance/submitting-a-report/

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเป็นสิ่งที่เราให้ความสำาคัญเป็นสูงสุด TK Elevator มีความมุ่งมั่นที่จะ
คุ้มครองและหลีกเลี่ยงผลเสียต่อผู้ที่แจ้งความประพฤติผิดที่อาจเกิดขึ้นโดยสุจริตใจ

มีคำาถามหรือไม่ มีข้อสงสัยหรือไม่  
พบเห็นการประพฤติผิดหรือไม่

58 หลักจรรยาบรรณ 
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