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Introduction:
การฝึ กอบรมเกี+ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและการต่อต้านการติดสิ นบนสําหรับคู่คา้ ทางธุรกิจ
ในฐานะองค์กรระดับโลกที+มีความรับผิดชอบและเป็ นไปตามค่านิยมหลักของเรา เรามุ่งมัน+ ที+จะดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางจริ ยธรรม
และทางกฎหมายระดับสู งสุ ดในทุกที+ทวั+ โลกที+เราดําเนินงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการทุจริ ตในต่างประเทศของสหรัฐฯ
(FCPA) กฎหมายว่าด้วยการติดสิ นบนของสหราชอาณาจักร และกฎหมายเกี+ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและการติดสิ นบนที+เกี+ยวข้อง
ทัRงหมดในทุกที+ที+เราดําเนินธุรกิจ เราคาดหวังให้คู่คา้ ทัRงหมดของเรา รวมถึงตัวแทนขายและผูจ้ ดั จําหน่ายทัRงหมดยึดมัน+ ต่อจริ ยธรรมและ
ความซื+อสัตย์แบบเดียวกันกับเรา พร้อมกับรับรองว่าจะมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที+เกี+ยวข้องทัRงหมดอย่างเต็มที+ในทุกที+ที+เราดําเนินงาน
รวมถึงกฎหมาย FCPA เราไม่อนุญาตให้พนักงานและคู่คา้ มีส่วนร่ วมในการติดสิ นบนในทุกรู ปแบบ หรื อเพื+อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามไม่วา่
ที+ใดในโลก แนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตและการติดสิ นบนทัว+ โลกของ Kennametal มีผลบังคับใช้กบั บุคคลที+สามทัRงหมด โปรด
ดูแนวทางการดําเนินการนีRและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ เราให้ความสําคัญกับการสร้างความร่ วมมือและขอขอบคุณที+สละเวลาเพื+อทําให้
โปรแกรมการฝึ กอบรมเพื+อการให้ขอ้ มูลนีRเสร็ จสมบูรณ์

ข้ อกําหนดสํ าหรับการทําธุรกิจกับ Kennametal
•

ในฐานะตัวแทนของ Kennametal ในตลาด เรามีขอ้ กําหนดบางอย่างที<เกี<ยวกับการดําเนินธุรกิจของคุณ (ข้อมูลเหล่ านีเ- ป็ น
ส่ วนหนึ3งของข้ อตกลงของคุณกับ Kennametal):

– การปฏิบตั ิตาม “หลักการดําเนินธุรกิจ” ของเรา
– การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที<เกี<ยวข้องทัGงหมด
– เราไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดให้ใช้การติดสิ นบนหรื อการทุจริ ตในรู ปแบบใดๆ เพื<อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ< ึงธุรกิจ โดยไม่มี
ข้อยกเว้น
– การติดสิ นบนเป็ นการกระทําที<ผดิ กฎหมายและขัดต่อค่านิยมของ Kennametal (คุณต้องปฏิบตั ิตาม นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
และการต่อต้านการติดสิ นบนทัว< โลก ของเรา)
– การปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับการส่ งออกของสหรัฐอเมริ กา และระเบียบข้อบังคับการส่ งออกที<เกี<ยวข้องอื<นๆ ที<อาจมีผล
บังคับใช้กบั การดําเนินการ

•

ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาทางจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามที<อาจเกิดขึGนในการดําเนินธุรกิจของคุณทันที

ดําเนินงานด้ วยมาตรฐานทางจริ ยธรรมระดับสู งสุ ดเสมอ
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กฎหมายต่ อต้ านการทุจริตในต่ างประเทศของสหรัฐฯ คืออะไร และบังคับใช้ กบั ธุรกิจของคุณอย่ างไร
•
•
•
•

การติดสิ นบนและการทุจริ ตเป็ นสิ4 งผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริ ตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA)
กฎหมาย FCPA นํามาบังคับใช้กบั คุณในทุกที4ที4คุณดําเนินงาน เนื4องจาก Kennametal เป็ นองค์กรของสหรัฐฯ
ธุรกิจและบุคลากรแต่ละบุคคลต้องถูกดําเนินคดีโดยตรงสําหรับการมีส่วนร่ วมในการติดสิ นบนและการทุจริ ต
แม้แต่การกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายก็สามารถส่ งผลเสี ยหายร้ายแรงต่อชื4อเสี ยง:
-- ทําลายจุดยืนของเราในธุรกิจ
-- ส่ งผลเสี ยต่อการรับรู ้ของลูกค้า
-- ทําลายความสามารถต่อการประสบความสําเร็ จในฐานะบุคคลและบริ ษทั

ชื#อเสียงของทัง- สองบริ ษทั ตกอยู่ในความเสี#ยง
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บุคคลใดบ้ างทีต, ้ องอยู่ภายใต้ FCPA
กฎหมาย FCPA นํามาบังคับใช้กบั :
– บริ ษทั ของสหรัฐฯ
• บริ ษทั สาขาและบริ ษทั ในเครื อในต่างประเทศของบริ ษทั สหรัฐฯ
[ตัวอย่างได้แก่: KMT India Ltd., KSSPL, KMT Korea, Ltd., KMT (Xuzhou) Company
Ltd., KMT Hardpoint Shanghai Ltd., KMT Singapore Pte Ltd., KMT Australia Pty, KMT
Malaysia Sdn Bhd, KMT (Thailand) Co. Ltd.]

• พนักงาน ผูจ้ ดั จําหน่าย และตัวแทนทีLเป็ นบุคคลทีLสามของบริ ษทั เหล่านัOน

ผู้จดั จําหน่ ายของ Kennametal ต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย FCPA
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บุคคลใดบ้ างเป็ น “เจ้ าหน้ าทีร3 ัฐชาวต่ างชาติ” ภายใต้ กฎหมาย FCPA
ภายใต้กฎหมาย FCPA คําว่า “เจ้าหน้าที5รัฐชาวต่างชาติ” ได้แก่:
•

เจ้าหน้าที5หรื อพนักงานใดๆ ของรัฐบาลหรื อกระทรวง หน่วยงาน หรื อสถาบันของรัฐบาล

•

บุคคลใดๆ ที5ปฏิบตั ิหน้าที5ทางราชการสําหรับหรื อในนามของรัฐบาลต่างชาติ กระทรวง หน่วยงาน หรื อสถาบัน

•

ข้าราชการและพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศภาครัฐ (เช่น ธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ)

•

ข้าราชการและผูส้ มัครชิงตําแหน่งของพรรคการเมืองสําหรับสํานักงานภาครัฐ

“รู้จกั ” ผู้ทคี, ณ
ุ ติดต่ อด้ วยเสมอว่ าพวกเขาทํางานให้ กบั ใคร
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“สิ นบน” คืออะไร
สิ นบน คือการให้คาํ มัน- หรื อการให้สิ-งของที-มีมูลค่า (ไม่วา่ จะมีจาํ นวนเท่าใด) เพื-อให้ได้รับความ
ได้ เปรียบทีไ2 ม่ เหมาะสม
ตัวอย่างบางส่ วนของสิ นบนได้แก่ เงินสด บัตรของขวัญ การแบ่งค่าคอมมิชชัน- วันหยุดพักผ่อน
ของขวัญที-ฟุ่มเฟื อย โอกาสในการจ้างงานเพื-อตอบแทนการได้รับธุรกิจ ... ฯลฯ
ไม่เฉพาะมูลค่าของของกํานัล เท่านัLน แต่ยงั หมายถึงวัตถุประสงค์เพื-อให้ได้รับการตัดสิ นหรื อการ
ดูแลที-ดีเพื-อตอบแทนหรื อเพื-อให้ได้รับหรื อรักษาไว้ซ- ึงธุรกิจ
ของกํานัลทางธุรกิจและความบันเทิงโดยทัว- ไปจะได้รับอนุญาตเมื-อมีมูลค่าที-สมเหตุสมผล มีความ
เกี-ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที-ชดั เจน และไม่ได้เป็ นการเสนอเพื-อแลกกับการได้รับหรื อรักษา
ไว้ซ- ึงธุรกิจ
การให้หรื อรับของขวัญ ความบันเทิง หรื อสิ- งใดๆ ที-มีมูลค่ากับเจ้าหน้าที-รัฐจะไม่ได้รับอนุญาตอย่าง
เด็ดขาด
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“ความได้ เปรียบทีไ, ม่ เหมาะสม” คืออะไร
หมายรวมถึงสิ, งต่ อไปนี:4
•
•
•
•
•
•
•
•

การได้รับหรื อการรักษาไว้ซ1 ึงธุรกิจ
การแนะนําธุรกิจให้กบั บุคคลหรื อบริ ษทั ใดๆ
การได้รับการลดหย่อนภาษี
การเลี1ยงภาษีศุลกากรด้วยการจัดประเภทพิกดั ภาษีใหม่หรื อการประเมินมูลค่าตํ1ากว่าความเป็ นจริ ง
การขยายสัญญาที1มีอยู่
การได้รับอนุญาตในการถือครองอสังหาริ มทรัพย์
การเสนอการตัดสิ นใจทางตุลาการหรื อข้อบังคับที1เอืQอประโยชน์ การผ่อนผันการลงโทษและ
การให้ใบอนุญาตหรื อสัมปทาน

เมื$อสงสัย ให้ ถามและต้ องไม่ ดาํ เนินการต่ อ
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การรายงานข้ อสงสั ยหรื อปัญหาด้ านการปฏิบัตติ าม
•

คุณสามารถรายงานข้อสงสัยและปั ญหาการปฏิบตั ิตามที>เกี>ยวข้องกับ Kennametal ไปยังสํานักงานกํากับดูแลด้าน
จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามของเรา
– K-corp.ethics@Kennametal.com
– (1) 412-248-8275

•

ระบบสายด่วน แบบเป็ นความลับของเราสามารถให้บริ การกับคู่คา้ ของเราทุกวันตลอด 24 ชัว> โมง – หากคุณส่ งรายงาน
โปรดระบุรายละเอียดให้มากที>สุดเท่าที>จะเป็ นไปได้เพื>อให้เราสามารถสอบสวนได้อย่างเหมาะสม

•

ดูที>หน้า จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตาม ของ Kennametal ใน Kennametal.com สําหรับข้อมูลเพิ>มเติม
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