หลักจรรยาบรรณของพันธมิตรช่ องทางจาห
น่ าย
Lincoln Electric เชื่อในการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม รวมถึงการเคารพกฎหมายและข้อกาหนดของประเทศที่เราดาเนินธุ รกิจ
เราทุ่มเทอย่างมากเพื่อคัดเลือกพันธมิตรทางธุ รกิจที่มีค่านิยมเหล่านี้แบบเดียวกับเรา
หลักจรรยาบรรณของพันธมิตรช่องทางจาหน่ายนี้กาหนดความคาดหวังที่เรามีต่อการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั จาหน่าย ตัวแทน ผูท้ าการประกอบ และตัวแทนจาหน่ายของเรา
ความคาดหวังที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้เป็ นปัจจัยที่สาคัญต่อการตัดสิ นใจของเราว่าจะริ เริ่ มหรื อต่อขยายความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
ความคาดหวังที่อธิ บายไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้ไม่ได้แทนที่ขอ้ กาหนดที่เฉพาะเจาะจงในสัญญา แต่หลักจรรยาบรรณนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเสริ มข้อกาหนดที่เฉพาะเจาะจงในสัญญา
การติดสิ นบนและการทุจริ ต
การติดสิ นบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ และการจ่ายเงินในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็ นสิ่ งที่ห้ามกระทา พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องไม่เสนอ ให้ สัญญาว่าจะให้
หรื อยอมรับสิ่ งที่มีมูลค่าที่อาจมองได้วา่ เป็ นการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรี ยบทางธุรกิจที่ไม่ชอบธรรม พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องไม่เสนอที่จะให้เงิน การท่องเที่ยว
ความบันเทิง หรื อของขวัญแก่หน่วยงานหรื อเจ้าหน้าที่รัฐในนามของเรา
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องปฏิบตั ิตามแนวทางในการกาจัดการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติในธุรกิจระหว่างประเทศ (OECD),
กฎหมายต่อต้านการทุจริ ตในต่างประเทศของสหรัฐ (FCPA), กฎหมายว่าด้วยการติดสิ นบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act)
รวมถึงกฎหมายต่อต้านการติดสิ นบนและการทุจริ ตของทุกประเทศที่ดาเนินธุรกิจ
การแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้และหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่อาจเป็ นการ
จากัดการแข่งขัน เช่น การกาหนดราคา การฮั้วประมูล การแบ่งตลาด การผูกขาดที่ผดิ กฎหมาย การควา่ บาตร
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนกับคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย หรื อการปฏิบตั ทิ างการค้าที่ไม่เป็ นธรรมในรู ปแบบอื่นๆ
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องหลีกเลี่ยงแม้กระทัง่ การกระทาที่อาจมองได้วา่ เป็ นการปฏิบตั ิที่ไม่ชอบธรรมด้วยเช่นกัน
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนดด้ านการค้ า
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายควบคุมการส่ งออกและการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีผลบังคับใช้ท้งั กฎหมายของสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ที่ควบคุมการนาเข้า
การส่ งออก การขายต่อ และการส่ งกลับออกไปของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Lincoln Electric
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องไม่ขายหรื อถ่ายโอนผลิตภัณฑ์หรื อเทคโนโลยีของ Lincoln Electric เพือ่ การใช้งานปลายทางที่ห้ามกระทา
หรื อให้แก่ลูกค้าที่อยูภ่ ายใต้การควา่ บาตรโดยสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป หรื อคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
หรื อให้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลในประเทศหรื อเขตที่อยูภ่ ายใต้การควา่ บาตรแบบเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์ ทับซ้ อน
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้น
รวมถึงในกรณีที่พนักงานคนหนึ่งของตนมีความสัมพันธ์กบั พนักงานคนหนึ่งของเราที่มีอานาจในการตัดสิ นใจที่จะส่ งผลต่อธุรกิจของพันธมิตรช่องทางจาหน่าย
หรื อเมื่อพนักงานคนหนึ่งของเรามีผลประโยชน์ทางการเงินในรู ปแบบใดก็ตามในธุรกิจของพันธมิตรช่องทางจาหน่าย
ของขวัญ การท่ องเที่ยว และความบันเทิง
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องไม่ให้หรื อรับสิ่ งที่มีมูลค่าเพือ่ ให้ได้มาซึ่ งความได้เปรี ยบทางธุรกิจที่ไม่ชอบธรรมหรื อเพื่อให้ส่งผลต่อความสามารถของบุคคลในการตัดสิ นใจทางธุรกิจที่เ
ป็ นธรรมและเป็ นกลาง พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องแน่ใจว่าของขวัญ การจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยว และความบันเทิงเป็ นจานวนที่เหมาะสม เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง
และสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบตั ิในทางธุรกิจ และเป็ นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องไม่เสนอที่จะให้เงิน การท่องเที่ยว ความบันเทิง
หรื อของขวัญแก่หน่วยงานหรื อเจ้าหน้าที่รัฐในนามของเรา Lincoln Electric ห้ามไม่ให้มีของขวัญ การท่องเที่ยว และความบันเทิงที่ผดิ กฎหมาย ฟุ่ มเฟื อย เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
หรื อทาให้มองได้วา่ ไม่เหมาะสม
ข้ อมูลที่เป็ นความลับและทรั พย์ สินทางปัญญา
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องดาเนินการด้วยความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลที่เป็ นความลับ รวมถึงข้อมูลที่มีกรรมสิ ทธิ์และข้อมูลทางธุรกิจ
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พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องรักษาความลับของความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นของเรา
และใช้ชื่อแบรนด์และเครื่ องหมายการค้าของเราเมื่อได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วเท่านั้น
การต่ อต้านการฟอกเงิน (AML)
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องหลีกเลี่ยงและไม่สนับสนุนการฟอกเงิน พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องเฝ้าระวังกิจกรรมหรื อธุรกรรมที่ไม่ปกติหรื อน่าสงสัย
ซึ่ งอาจรวมถึงความพยายามในการชาระเงินเป็ นเงินสด การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเงินทุนไปยังหรื อจากประเทศหรื อฝ่ ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ข้อตกลงที่ซบั ซ้อนและไม่ปกติที่ไม่ได้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่แท้จริ ง หรื อความพยายามในการหลบเลี่ยงข้อกาหนดในการเก็บบันทึกหรื อการรายงาน
การตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนด
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องใช้ระบบการบริ หารจัดการที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ จะมีการปฏิบตั ิตามความคาดหวังเหล่านี้ เราอาจร้องขอให้มีการยืนยันถึงการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี้
การไม่ เลือกปฏิบัติและการต่ อต้านการล่ วงละเมิด
พันธมิตรช่องทางจาหน่ายต้องมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิและการล่วงละเมิดทุกรู ปแบบทั้งที่เกิดขึ้นจาก แต่ไม่จากัดเพียง เชื้อชาติ สี ผวิ เพศ ศาสนา
สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ ความเป็ นแม่ อัตลักษณ์ทางเพศ และรสนิยมทางเพศ

การรายงานเหตุการณ์ ทสี่ งสัยว่ าเป็ นการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
หากคุณเชื่อหรื อสงสัยว่าพนักงานของ Lincoln Electric หรื อพันธมิตรช่องทางจาหน่ายละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หรื อหลักจรรยาบรรณนี้
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานข้อกังวลของคุณผ่านสายด่วนด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดของเรา: https://lincolnelectric.ethicspoint.com
สายด่วนด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดของเราอนุญาตให้มีการรายงานโดยไม่ระบุชื่อได้ เว้นแต่จะไม่สามารถทาได้ตามกฎหมายด้านความเป็ นส่ วนตัวในบางประเทศ
Lincoln Electric จะไม่ยอมให้มีการโต้ตอบพนักงานหรื อพันธมิตรช่องทางจาหน่ายที่รายงานเหตุการณ์ที่เป็ นการละเมิดหรื อสงสัยว่าเป็ นการละเมิดโดยสุ จริ ต
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