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ยิินดีีต้้อนรัับสู่่� Our Code
(จรรยาบรรณของเรา)
เรีียน เพื่่อ� นร่่วมงาน
ในฐานะพนัักงานของ GKN Automotive คุุณเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของทีีมจากทั่่�วทุุกมุุมโลกที่่�
ทำำ�งานอย่่างหนัักเพื่่อ� ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจของเราดีีขึ้้น� แข็็งแกร่่งขึ้้น� และยั่่�งยืืนยิ่่�งขึ้้น�
การจะประสบความสำำ�เร็็จ เราต้้องทำำ�งานร่่วมกัันโดยมีีเป้้ าหมายร่่วมกัันและมีีค่่านิยิ ม
เดีียวกััน ที่่� GKN Automotive เราฉลาดคิิ ด มีีความร่่วมมืือ หลัักปฏิิ บัติั ิ และมุ่่�งไป
ข้้างหน้้ า ค่่านิิยมเหล่่านี้้�กำ�ำ หนดว่่าเราเป็็ นใคร ร่่วมกัันเป็็ นธุุรกิิจและเป็็ นรายบุุคคลใน
ฐานะพนัักงาน
การหลัักปฏิิบัติั หิ มายถึึงการทำำ�สิ่่�งที่่�ถูกู ต้้องไม่่ว่่าสถานการณ์์จะเป็็ นอย่่างไรก็็ตาม
ผมต้้องการให้้เราทำำ�ให้้ธุรุ กิิจของเราเติิบโตและเพิ่่�มผลกำำ�ไรให้้กับั นัักลงทุุนของเราแต่่
ไม่่ใช่่โดยวิิธีใี ดก็็ได้้ มีีบางเรื่่อ� งสำำ�คััญกว่่าสิ่่�งนี้้� ซึ่่ง� รวมถึึงการเคารพและปกป้้ องซึ่่ง� กัันและ
กััน รวมทั้้�งธุุรกิิจของเรา การประพฤติิตนอย่่างมีีจริิยธรรมและชอบด้้วยกฎหมาย และ
การดููแลชุุมชนและโลกของเรา สิ่่�งเหล่่านี้้�ไม่่สามารถต่่อรองได้้และจะต้้องแจ้้งว่่าเราดำำ�เนิิน
การอย่่างไรทุุกวััน

โปรดอ่่าน Our Code (จรรยาบรรณของเรา) อย่่างละเอีียด ผมหวัังว่่าคุุณจะเข้้าใจและ
ปฏิิบัติั ตา
ิ ม Our Code (จรรยาบรรณของเรา) นี้้� โปรดซื่่อ� สััตย์์ มีีความยุุติธิ รรม และทำำ�ให้้
น่่าเชื่่อ� ถืือในการกระทำำ�ทั้้�งหมดของคุุณและหากคุุณมีีข้อ้ สงสััย โปรดขอความช่่วยเหลืือ
คุุณมีีเพื่่อ� นร่่วมงานและผู้้�นำำ�ที่่�จะคอยชี้้แ� นะและสนัับสนุุนคุณ
ุ
การเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของทีีม GKN Automotive ถืือเป็็ นสิทิ ธิิพิเิ ศษ แต่่ก็็มาพร้้อมกัับความรัับ
ผิิดชอบ เช่่นเดีียวกัับผม คุุณเป็็ นตัวั แทนของ GKN Automotive ไม่่เพีียงแต่่คุุณจะต้้อง
รัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ของคุุณเท่่านั้้�น แต่่คุุณจะต้้องช่่วยสร้้างวััฒนธรรมที่่�พฤติิกรรม
ที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับ Our Code (จรรยาบรรณของเรา) จะไม่่เป็็ นที่่ย� อมรัับ ดัังนั้้�น หากคุุณ
พบเห็็นพฤติิกรรมที่่�อาจไม่่ถููกต้้องหรืือไม่่สอดคล้้องกัับจรรยาบรรณนี้้� โปรดแจ้้งเพื่่อ� ที่่�เรา
จะสามารถจััดการกัับมัันได้้
ผมรู้้�ว่่าผมสามารถวางใจได้้ว่่าคุณ
ุ จะปฏิิบัติั ตา
ิ ม Our Code (จรรยาบรรณของเรา) หลััก
ปฏิิบัติั ิ และทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถูกู ต้้องเสมอ
ขอขอบคุุณ
Liam Butterworth
Chief Executive Officer
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บทนำำ�สู่่� Our Code (จรรยาบรรณของ
เรา)

ที่่� GKN Automotive หนึ่่�งในค่่านิิยมของเราคืือการมีีหลัักปฏิิบัติั ิ แน่่นอน
ว่่าการมีีหลัักปฏิิบัติั นั้้ิ นมี
� มี ากมายเกิินกว่่าที่่�เราจะรวมไว้้ที่่นี่่� �ได้้หมด แต่่ Our
Code (จรรยาบรรณของเรา) มุ่่�งเน้้นวิธีิ ที่่ี เ� รา:
• เคารพและปกป้้ องซึ่่ง� กัันและกััน รวมทั้้�งธุุรกิิจของเรา

X
x

Our Code (จรรยาบรรณของเรา) มีีความสำำ�คััญ จรรยาบรรณควรเป็็ น
แนวทางในการประพฤติิ การปฏิิบัติั งิ านของคุุณ และวิิธีที่่ี คุ� ณ
ุ ประพฤติิกับั
พนัักงาน GKN Automotive คนอื่่น� ๆ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย จรรยา
บรรณมีีผลบัังคัับใช้้กับั พนัักงานและลููกจ้้างของ GKN Automotive ทุุกคน
ไม่่ว่่าพวกเขาจะทำำ�งานอะไรและอยู่่�ที่่ใ� ดโดยไม่่มีีข้อ้ ยกเว้้น จรรยาบรรณ
เป็็ นมาตรฐานขั้้�นต่ำ��ำ ที่่�เราคาดหวัังจากทุุกคน

• ประพฤติิตนอย่่างมีีจริิยธรรมและชอบด้้วยกฎหมาย
• ดููแลชุุมชนและโลกของเรา

Our Code (จรรยาบรรณของเรา) อธิิบายสิ่่�งที่่�คุณ
ุ ต้้องทำำ�และไม่่ควรทำำ� แต่่
มัันเป็็ นเพีียงภาพรวมของประเด็็นที่่สำ� �ำ คััญที่่�สุดุ เท่่านั้้�น จรรยาบรรณนี้้�ไม่่
สามารถครอบคลุุมทุุกหััวข้้อ สถานการณ์์ หรืือข้้อกำำ�หนดโดยละเอีียดได้้ ใน
กรณีีที่่เ� กี่่�ยวข้้อง คุุณสามารถดููนโยบายและขั้้�นตอนที่่�มีรี ายละเอีียดมากขึ้้น�
ซึ่่ง� จะมีีข้อ้ มููลเพิ่่�มเติิม

ที่ GKN Automotive หนึง่ ในค่านิยมของเราคือการมีศลี ธรรม แน่นอน
ว่าการมีศลี ธรรมนัน้ มีมากมายเกินกว่าทีเ่ ราจะรวมไว้ทน่ี ไ่ี ด้หมด แต่ Our
Code (จรรยาบรรณของเรา) มุง่ เน้นวิธที เ่ี รา:

Our Code (จรรยาบรรณของเรา) มีความสำ�คัญ จรรยาบรรณควรเป็น
แนวทางในการประพฤติ การปฏิบตั งิ านของคุณ และวิธที ค่ี ณ
ุ โต้ตอบทีเ่ รา
คาดหวังจากทุกคน

• เคารพและปกป้องซึง่ กันและกัน รวมทัง้ ธุรกิจของเรา

Our Code (จรรยาบรรณของเรา) อธิบายสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องทำ�และไม่ควรทำ� แต่
มันเป็นเพียงภาพรวมของประเด็นทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ เท่านัน้
จรรยาบรรณนีไ้ ม่สามารถครอบคลุมทุกหัวข้อ สถานการณ์ หรือข้อกำ�หนด
โดยละเอียดได้ ในกรณีทเ่ี กีย่ วข้อง คุณสามารถดูนโยบายและขัน้ ตอนทีม่ ี
รายละเอียดมากขึน้ ซึง่ จะมีขอ้ มูลเพิม่ เติม

• ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
• ดูแลชุมชนและโลกของเรา

หากคุุณไม่่เข้้าใจส่่วนใดของ Our Code (จรรยาบรรณของเรา) หรืือ
มาตรฐานที่่�เราคาดหวัังจากคุุณในฐานะพนัักงานของ GKN Automotive
ให้้สอบถามผู้้�จััดการของคุุณ หรืือสมาชิิกฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล หรืือฝ่่าย
กฎหมาย

หากคุณไม่เข้าใจส่วนใดของ Our Code (จรรยาบรรณของเรา) หรือ
มาตรฐานทีเ่ ราคาดหวังจากคุณในฐานะพนักงานของ GKN Automotive
ให้สอบถามผูจ้ ดั การของคุณ หรือสมาชิกฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่าย
กฎหมาย

เคารพและปกป้้ องซึ่่�งกัันและกััน รวมทั้้�งธุุรกิิจ
ของเรา
ประพฤติิตนอย่่างมีีจริิยธรรมและชอบด้้วย
กฎหมาย
ดููแลชุุมชนและโลกของเรา
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การแจ้้ง

ไม่่ว่่าเราจะพยายามทำำ�สิ่่�งที่่�ถูกู ต้้องมากเพีียงใด แต่่บางครั้้�งบางสิ่่�งก็็ผิดิ
พลาดได้้ เมื่่อ� เป็็ นเช่่นนั้้�น เป็็ นสิ่่ง� สำำ�คััญที่่�คุณ
ุ ต้้องแจ้้งเรื่่อ� งนี้้�ให้้เราทราบ
เพื่่อ� ที่่�เราจะได้้จัดั การกัับมัันและป้้ องกัันไม่่ให้้เกิิดขึ้้นอี
� กี ดัังนั้้�น เราจึึง
สนัับสนุุนวัฒ
ั นธรรมการแจ้้งซึ่่ง� เราขอให้้คุณ
ุ แจ้้งปัั ญหาที่่�เป็็ นกังั วลทั้้�งหมด
แก่่เรา
คุุณควรรู้้�สึึกว่่าสามารถถามคำำ�ถามหรืือแจ้้งข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�หรืือ
พฤติิกรรมใด ๆ ที่่�ขัดั ต่่อ หรืืออาจไม่่สอดคล้้องกัับ Our Code (จรรยาบรรณ
ของเรา) เสมอ ข้้อกัังวลของคุุณจะได้้รับั ฟัั ง สอบสวน และจััดการอย่่าง
เหมาะสมและละเอีียดอ่่อน
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สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู Whistleblowing and Employee Disclosure
Policy (นโยบายการแจ้้งเบาะแสและการเปิิ ดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับพนัักงาน) ที่่�
มีีอยู่่ใ� นระบบความเป็็ นเลิิศ (Excellence System) เราจะสนัับสนุุนพนัักงาน
ที่่�แจ้้งข้้อกัังวลที่่�เกิิดขึ้้น� เสมอแม้้ว่่าพวกเขาจะเข้้าใจผิิดก็็ตาม
หากคุุณมีีคำ�ำ ถามหรืือข้้อกัังวล คุุณควรติิดต่่อผู้้�จััดการสายงานของคุุณเป็็ น
อัันดับั แรก หรืือหากเหมาะสม ผู้้�จััดการคนอื่่น� หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญในสถานที่่�
ทำำ�งานของคุุณ
หากด้้วยเหตุุผลใดก็็ตามคุุณรู้้�สึึกว่่าไม่่สามารถแจ้้งเรื่่อ� งดัังกล่่าวเป็็ นการ
ภายในได้้ เรามีีสายด่่วนและช่่องทางการเปิิ ดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับพนัักงานซึ่่ง�
การแจ้้งจะถููกเก็็บเป็็ นความลัับและไม่่ระบุุตัวั ตนซึ่่ง� สามารถใช้้เพื่่อ� รายงาน
ปัั ญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ สายด่่วนเปิิ ดให้้บริิการตลอด 24 ชั่่�วโมง เจ็็ดวััน
ต่่อสััปดาห์์และจััดการโดยบริิษัทั อิิสระภายนอก มีีการเผยแพร่่หมายเลข
โทรศััพท์์ในสถานที่่�ทำ�ำ งานของคุุณและสามารถดููได้้ที่่� www.gknautomotive.
com/speakingup
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OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

สุุขภาพและความปลอดภััย

สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงานของเราเป็็ นสิ่่ง� สำำ�คััญอัันดับั แรก เรา
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยสำำ�หรัับบุุคลากรของเรา
และสนัับสนุุนสุขุ ภาพจิิตของพวกเขา
คุุณคืือส่่วนสำำ�คััญสำำ�หรัับสิ่่�งนี้้� ระบบสุุขภาพและความปลอดภััย
ThinkSAFE! เป็็ นสิ่่ง� จำำ�เป็็ นพื้้น� ฐานของโรงงานและสำำ�นัักงานของ GKN
Automotive ทุุกแห่่ง และควรถููกปลููกฝัั งอยู่่�ในวิิธีที่่ี พ� นัักงานทุุกคนคิิดและ
ประพฤติิปฏิิบัติั ิ

การเคารพซึ่่�งกัันและกััน

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• ปฏิิบัติั ตา
ิ มข้้อกำำ�หนด ThinkSAFE! ทั้้�งหมดและนโยบายด้้านสุขุ ภาพ
และความปลอดภััยอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ทำำ�ความเข้้าใจข้้อกำำ�หนดด้้านความปลอดภััยในบทบาทหน้้าที่่ข� องคุุณ
และขอการสนัับสนุุนจากผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสุขุ ภาพ ความปลอดภััย และ
สิ่่�งแวดล้้อมหากจำำ�เป็็ น
• ตระหนัักว่่าพฤติิกรรมของคุุณในที่่�ทำ�ำ งานมีีส่่วนช่่วยให้้ตัวั คุุณเองและ
เพื่่อ� นร่่วมงานของคุุณปลอดภััยอย่่างไร
• สนัับสนุุนความคิิดริิเริ่่ม� ด้้านความปลอดภััยทั้้�งหมดในสถานที่่�ทำ�ำ งาน
ของคุุณและช่่วยระบุุและปรัับปรุุงด้้านความปลอดภััย
• ฝึึกอบรมด้้านสุขุ ภาพและความปลอดภััยที่่�จำ�ำ เป็็ นสำ�ำ หรัับคุุณให้้เสร็็จสิ้้น�

เราเชื่่อ� ในการปฏิิบัติั ต่่ิ อผู้้�อื่่นด้
� ว้ ยความเคารพ เราคาดหวัังให้้ GKN
Automotive เป็็ นสถานที่่ทำ� �ำ งานที่่�ยอดเยี่่�ยม โดยไม่่มีีใครถููกรัังแก คุุกคาม
หรืือไม่่ได้้รับั การเคารพ

สิ่่�งนี้้�มีคว
ี ามหมายต่่อคุุณอย่่างไร:

เราคาดหวัังพฤติิกรรมเหล่่านี้้�ในทุุกระดัับขององค์์กรโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงระดัับ
อาวุุโสหรืือบทบาทหน้้าที่่� เราสนัับสนุุนให้้มีกี ารพููดคุุยที่่�จริิงจัังและตรงไป
ตรงมา แต่่ต้้องไม่่ข้้ามเส้้นซึ่่ง� กลายเป็็ นการหยาบคาย

• ห้้ามกลั่่�นแกล้้ง รัังควานหรืือทำำ�ให้้ผู้้�อื่นต
�่ กเป็็ นเหยื่่อ� หรืือประพฤติิตนใน
ลัักษณะที่่�ข่่มขู่่�หรืือทำำ�ให้้กลััว

• ปฏิิบัติั ต่่ิ อเพื่่อ� นร่่วมงานและผู้้�อื่่น� อย่่างมีีศักั ดิ์์�ศรีีและให้้เกีียรติิ

• ห้้ามกระทำำ�การใด ๆ ที่่�อาจเป็็ นการล่่วงละเมิิดทางเพศ รวมทั้้�งการ
สััมผััสทางกาย การแสดงออก ท่่าทางหรืือความคิิดเห็็นที่่ไ� ม่่พึึง
ปรารถนา
• ไม่่สร้้างหรืือแบ่่งปัั นเนื้้�อหา เรื่่อ� งตลกหรืือความคิิดเห็็น หรืือแพร่่ข่่าว
ซุุบซิิบหรืือข่่าวลืือที่่�ผู้้�อื่น�่ อาจมองว่่าไม่่เหมาะสม
• ให้้ความสำำ�คััญต่่อความแตกต่่างทางวััฒนธรรมซึ่่ง� การกระทำำ�ของคุุณ
อาจเป็็ นที่่ย� อมรัับในวััฒนธรรมหนึ่่�งแต่่ไม่่ได้้รับั การยอมรัับในวััฒนธรรม
อื่่น�

• ปฏิิบัติั ตา
ิ มขั้้�นตอนมาตรฐานการทำำ�งาน
• ยอมรัับและเข้้าใจเมื่่อ� บุุคคลทำำ�ผิิด
• ห้้ามทำำ�งานภายใต้้ฤทธิ์์ �สุุราหรืือยาเสพติิด
• แจ้้งเมื่่อ� คุุณเห็็นสิ่่ง� ผิิดปกติิ
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OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

ความหลากหลาย ความเสมอภาค
และการอยู่่�ร่่วมกััน

เราเป็็ นธุุรกิิจระดัับโลกและเราเชื่่อ� ในการยอมรัับและเฉลิิมฉลองวััฒนธรรม
ประเพณีี และความเชื่่อ� ที่่�แตกต่่างกัันของพนัักงานของเราภายใต้้กรอบการ
ทำำ�งานร่่วมกัันของการให้้เกีียรติิและการยอมรัับ
เราให้้ความสำำ�คััญกัับความแตกต่่างและตระหนัักว่่าความหลากหลายของ
บุุคลากร วััฒนธรรม ทัักษะ และความสามารถของบุุคลากรของเราเป็็ นจุดุ
แข็็งของธุุรกิิจ เราไม่่ยอมให้้มีกี ารเลืือกปฏิิบัติั ที่่ิ ผิ� ดิ กฎหมายหรืือผิิดจรรยา
บรรณในทุุกรููปแบบ
เราเชื่่อ� ในการให้้รางวััลจากผลการปฏิิบัติั งิ าน เราจะตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า
โอกาสในการพััฒนาและความก้้าวหน้้าในธุุรกิิจของเราสะท้้อนถึึงความ
สามารถและประสบการณ์์ของพนัักงานของเรา

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยเหตุุผลทางเพศ รสนิิยมทางเพศ อายุุ ความ
ทุุพพลภาพ ศาสนา เชื้้อ� ชาติิหรืือชาติิกำ�ำ เนิิดหรืือชาติิพันธุ์์�
ั หรืือเหตุุผล
อื่่น� ใดที่่�ผิดิ จรรยาบรรณหรืือไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย
• ให้้แน่่ใจว่่าการตััดสิินใจทั้้�งหมดเกี่่�ยวกัับการจ้้างงาน การพััฒนาและการ
เลื่่อ� นตำำ�แหน่่งหน้้าที่่ก� ารงานขึ้้�นอยู่่�กับั ความสามารถและสมควรได้้รับั
• ส่่งเสริิมและให้้คุณ
ุ ค่่ากัับความหลากหลายและการไม่่แบ่่งแยกในสถาน
ที่่�ทำ�ำ งาน
• ตระหนัักว่่าคุุณอาจมีีอคติิโดยไม่่รู้้�ตััวและดำำ�เนิินการแก้้ไข
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OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

ทรััพยากรทางธุุรกิิจ

บััญชีีและบัันทึึก

เรามุ่่�งมั่่�นในการมีีมาตรฐานของความถููกต้้องและความซื่่อ� สััตย์ร์ ะดัับสููงใน
บัันทึึกทางธุุรกิิจและการรายงานทางการเงิินของเรา
นัักลงทุุนของเราให้้ความไว้้วางใจในบััญชีีและบัันทึึกทางการเงิินของเรา
และการเก็็บรัักษาบัันทึึกข้้อมููลและรายงานที่่�ถูกู ต้้องสะท้้อนถึึงชื่่อ� เสีียงและ
ความน่่าเชื่่อ� ถืือของเรา และทำำ�ให้้มั่่ �นใจว่่าเราปฏิิบัติั ตา
ิ มภาระผููกพัันทาง
กฎหมายและข้้อบัังคัับของเรา

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• บัันทึึกธุุรกรรมทางธุุรกิิจและการค้้าทั้้ง� หมดอย่่างถููกต้้องและแม่่นยำำ�
ตามนโยบายของเรา
• ห้้ามดััดแปลงบัันทึึกรายได้้ รายจ่่าย เงิินคงค้้าง หรืือประมาณการหนี้้�
สิินเพื่่อ� ให้้เป็็ นไปตามเป้้ าหมายงบประมาณหรืือโบนััส
• ห้้ามปลอมแปลงเอกสารใด ๆ หรืือบิิดเบืือนลัักษณะที่่�แท้้จริิงของ
ธุุรกรรม
• ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการยื่่น� ภาษีี เอกสารตามข้้อบัังคัับและต่่อสาธารณะอื่่น�
ๆ ทั้้�งหมดเป็็ นความจริิงและถููกต้้องตามความเชื่่อ� ของคุุณ และถููกส่่งเมื่่อ� ครบ
กำำ�หนด
• เปิิ ดเผยและซื่่อ� สััตย์ใ์ นการติิดต่่อกัับผู้้�ตรวจสอบและหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องเสมอ
• เก็็บรัักษาบัันทึึกทั้้�งหมดตาม Document Retention Poli (นโยบายการ
เก็็บรัักษาเอกสาร) ของเรา
• ปฏิิบัติั ตา
ิ มขั้้�นตอนที่่�กำ�ำ หนดโดย Anti-Money Laundering and Tax
Evasion Policy (นโยบายต่่อต้้านการฟอกเงิินและการหลีีกเลี่่ย� งภาษีี)
และไม่่มีีส่่วนร่่วมในการกระทำำ�ที่่�อาจอำำ�นวยความสะดวกในการฟอก
เงิินหรืือการหลีีกเลี่่ย� งภาษีีโดยไม่่รู้้�ตััว
• แจ้้งเมื่่อ� คุุณเห็็นสิ่่ง� ผิิดปกติิ
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ในฐานะพนัักงานของ GKN Automotive เราเป็็ นผู้้�พิทัิ กั ษ์์ทรััพยากรและ
ทรััพย์์สินิ ของธุุรกิิจของเรา ซึ่่ง� ไม่่ได้้รวมแค่่เงิิน สิินค้า้ คงคลััง อุุปกรณ์์และ
เครื่่อ� งมืือ แต่่ยัังรวมถึึงข้้อมููล เทคโนโลยีี และทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญาด้้วย
เราใช้้ทรััพยากรเหล่่านี้้�ทุกุ วััน แต่่สิ่่�งเหล่่านี้้�ไม่่ใช่่ของเรา มัันเป็็ นของ GKN
Automotive เราจึึงต้้องดููแลและใช้้มันั อย่่างเหมาะสม

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• ใช้้ทรััพยากรและทรััพย์์สินิ ของ GKN Automotive เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ทาง
ธุุรกิิจที่่�ถูกู ต้้องเท่่านั้้�น
• อย่่าพยายามนำำ�ไปใช้้ในทางที่่�ผิดิ เพื่่อ� ผลประโยชน์์ส่่วนตััวของคุุณหรืือเพื่่อ�
วััตถุปุ ระสงค์์อื่นที่่
�่ ไ� ม่่ใช่่ทางธุุรกิิจ
• เก็็บทรััพยากรและทรััพย์์สินิ ให้้ปลอดภััยและดููแลเสมืือนว่่าเป็็ นของคุุณ
เอง

ความปลอดภััย

การรัักษาความปลอดภััยที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพและเชื่่อ� ถืือได้้เป็็ นสิ่่ง� สำำ�คััญ
สำำ�หรัับการปกป้้ องบุุคลากรและธุุรกิิจของเรา ลููกค้้าและซััพพลายเออร์์ของ
เราไว้้วางใจให้้เราปกป้้ องทรััพย์์สินิ ของพวกเขาและเก็็บรัักษาทรััพย์์สินด้
ิ ว้ ย
ความระมััดระวัังสููงสุุด
เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษาบุุคลากร ทรััพย์์สินิ ทางธุุรกิิจ และข้้อมููลของเราให้้
ปลอดภััย แต่่การโจมตีีความปลอดภััยทางไซเบอร์์และภััยคุุกคามความ
ปลอดภััยอื่่น� ๆ ยัังคงเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง
การละเมิิดความปลอดภััยทางกายภาพอาจทำำ�ให้้บุคุ ลากรและทรััพย์์สินิ
ของเราตกอยู่่�ในความเสี่่ย� ง การละเมิิดความปลอดภััยของข้้อมููลอาจส่่งผล
ให้้เกิิดการหยุุดชะงัักของระบบไอทีีและระบบการผลิิตของเรา การสููญเสีีย
ทางการเงิินจากการโจรกรรม การฉ้้อโกงหรืือค่่าไถ่่ การละเมิิดภาระผููกพััน
ของเราต่่อลููกค้้าและซััพพลายเออร์์ของเรา และความเสีียหายต่่อชื่่อ� เสีียง
ซึ่่ง� หมายความว่่าการรัักษาความปลอดภััยในธุุรกิิจของเราต้้องเป็็ นส่่วน
สำำ�คััญของงานประจำำ�วัันของเรา พนัักงาน GKN Automotive ทุุกคนต้้อง
มีีบทบาทในการปกป้้ องเราทุุกคนจากภััยคุุกคามและความเสี่่ย� งด้้านความ
ปลอดภััย
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สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• ปฏิิบัติั ตา
ิ มนโยบายความปลอดภััยและขั้้�นตอนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• จำำ�แนกและจััดหมวดหมู่่�สินิ ทรััพย์์ข้อ้ มููลทั้้�งหมดที่่�คุณ
ุ สร้้างแล้้วจััดการ
ตามการจััดประเภทเหล่่านั้้�น
• ฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยทั้้�งหมดเมื่่อ� มีีการร้้องขอให้้เสร็็จสิ้้น�
• รายงานข้้อกัังวลหรืือปัั ญหาด้้านความปลอดภััยทัันทีี แม้้ว่่าคุณ
ุ จะไม่่
แน่่ใจก็็ขอให้้รายงาน

สุุขภาพและความปลอดภััยของ
พนัักงานของเราเป็็ นสิ่่� งสำำ�คัญ
ั
อัันดับั แรก

OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

02
เราประพฤติิตนอย่่างมีีจริิยธรรม
และชอบด้้วยกฎหมาย
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การติิดสิินบนและการทุุจริิต

ภาระผููกพันั ทางกฎหมายของเรา

ในฐานะธุุรกิิจระดัับโลก เราต้้องปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมายและข้้อบัังคัับหลายพััน
ฉบัับซึ่่ง� บัังคัับใช้้ในประเทศที่่�เราตั้้�งอยู่่�หรืือดำำ�เนิินการ เป็็ นนโยบายของ
GKN Automotive ที่่�จะต้้องปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เรายึึดถืืออยู่่�
เสมอ
กฎหมายหลายฉบัับที่่�ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจของเราได้้รับั การพิิจารณาใน
ส่่วนอื่่น� ๆ ของหลัักจรรยาบรรณนี้้� แต่่เราไม่่สามารถอธิิบายกฎหมายทุุกข้้อ
ในที่่�นี้้�ได้้ แม้้ว่่าเราจะไม่่คาดหวัังให้้คุณ
ุ เป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมาย แต่่เรา
คาดหวัังให้้คุณ
ุ ระมััดระวัังอยู่่�เสมอเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าคุุณปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมาย
และหากคุุณไม่่แน่่ใจให้้ขอความช่่วยเหลืือจากฝ่่ายกฎหมายของเรา

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• ทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับพื้้�นฐานของกฎหมายที่่�ใช้้ในประเทศของคุุณหรืือกัับ
บทบาทหน้้าที่่ข� องคุุณ
• ฝึึกอบรมด้้านกฎหมายและการปฏิิบัติั ตา
ิ มข้้อกำำ�หนดทั้้�งหมดเมื่่อ� ใด
ก็็ตามที่่�คุณ
ุ ได้้รับั การร้้องขอ

การติิดสิินบนเป็็ นสิ่่ง� ผิิดกฎหมาย และการทุุจริิตสร้า้ งความเสีียหายให้้กับั
ธุุรกิิจ บุุคลากร และสัังคม เรามีีนโยบายที่่�ไม่่ยอมให้้มีกี ารติิดสิินบนและการ
ทุุจริิตในธุุรกิิจและในห่่วงโซ่่อุุปทานของเราอย่่างเด็็ดขาด
กฎหมายต่่อต้้านการติิดสิินบนนั้้�นเข้้มงวด และอาจทำำ�ให้้เราต้้องรัับผิิดต่่อ
สิินบนที่่�จ่่ายโดยผู้้�อื่่น� ในนามของเราถึึงแม้้ว่่าเราจะไม่่ทราบก็็ตาม นโยบาย
และขั้้�นตอนต่่อต้้านการติิดสิินบนของเราได้้รับั การออกแบบมาเพื่่อ� ปกป้้ อง
เราและเราต้้องปฏิิบัติั ตา
ิ มเสมอ

• ถ้้ารู้้�สึึกว่่ามัันน่่าจะผิิดกฎหมายให้้หยุุดคิิด
• หากคุุณมีีข้อ้ สงสััย โปรดขอคำำ�แนะนำำ�จากฝ่่ายกฎหมายของเรา

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• ห้้ามเสนอหรืือจ่่ายสิินบนให้้กับั ใครก็็ตาม - รวมถึึง "การจ่่ายค่่าอำำ�นวย
ความสะดวก"
• ไม่่รัับสิินบนหรืืออะไรก็็ตามที่่�อาจดููเหมืือนสิินบน
• แจ้้งของขวััญและการต้้อนรัับทั้้�งหมดที่่�ให้้หรืือได้้รับั ตาม Gifts and
Hospitality Policy (นโยบายของขวััญและการต้้อนรัับ) ของเรา
• ห้้ามบริิจาคทางการเมืืองและให้้แน่่ใจว่่าการบริิจาคอื่่น� ๆ เป็็ นไปตาม
Donations and Sponsorship Policy (นโยบายการบริิจาคและการเป็็ น
ผู้้�สนัับสนุุน) ของเรา
• ปฏิิบัติั ตา
ิ ม Sales Agents and Consultants Policy (นโยบายตััวแทน
ขายและที่่�ปรึึกษา) ของเรา
• รายงานการให้้สินิ บนที่่�ทราบหรืือน่่าสงสััยต่่อผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั มอบอำำ�นาจหรืือ
ฝ่่ายกฎหมาย

$
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การปฏิิบัติั ิ ตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้า

การแข่่งขัันอย่่างเป็็ นธรรม

กฎหมายการแข่่งขัันและการต่่อต้้านการผููกขาดมีีผลบัังคัับใช้้ในทุุกประเทศ
ที่่�เราดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เราต้้องแข่่งขัันอย่่างเต็็มที่่�แต่่ต้้องเป็็ นธรรมและอยู่่�ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดของ
กฎหมาย

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• ระมััดระวัังเมื่่อ� มีีการโต้้ตอบกัับคู่่�แข่่ง

เราเป็็ นธุุรกิิจระดัับโลก บุุคลากร ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และเทคโนโลยีีของเราข้้าม
พรมแดน และเราโต้้ตอบกัับพัันธมิติ รทางธุุรกิิจในหลายประเทศและดิินแดน
สิ่่�งนี้้�ทำ�ำ ให้้เราต้้องฏิิบัติั ตา
ิ มข้้อจำำ�กััดทางการค้้าระหว่่างประเทศ รวมถึึงการ
คว่ำำ��บาตรที่่�ห้า้ มดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับบางประเทศ บริิษัทั และบุุคคล

• ปฏิิบัติั ตา
ิ ม Customer, Supplier and Other Counterparty Due
Diligence Procedures (ขั้้�นตอนการตรวจสอบวิิเคราะห์์สถานะของ
ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ และคู่่�สัญ
ั ญาอื่่น� ๆ) ของเราเมื่่อ� ติิดต่่อกัับลููกค้้า
ซััพพลายเออร์์หรืือพัันธมิติ รทางธุุรกิิจรายใหม่่

เราต้้องปฏิิบัติั ตา
ิ มพิิธีกี ารศุุลกากรและการนำำ�เข้้าและส่่งออกอื่่น� ๆ และเรา
ยัังอาจอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมทางการค้้าที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีี

• ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าแบบฟอร์์มศุุลกากรและคำำ�ประกาศทั้้�งหมดได้้ถูกู
กรอกและยื่่น� อย่่างถููกต้้องและทัันเวลา

• อย่่าเปิิ ดเผยข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนในการแข่่งขัันกับั คู่่�แข่่ง
พฤติิกรรมต่่อต้้านการแข่่งขัันที่่ผิ� ดิ กฎหมายเป็็ นปััญหาสำำ�คััญใน
อุุตสาหกรรมของเรา และบริิษัทั อื่่น� ๆ จำำ�นวนมากถููกดำำ�เนิินคดีีฐานละเมิิด
กฎ เราต้้องไม่่กลายเป็็ นหนึ่่�งในนั้้�น

• ไม่่ตกลงหรืือทำำ�ความเข้้าใจเพื่่อ� กำำ�หนดราคา จััดสรรลููกค้้า อาณาเขต
หรืือตลาด เพื่่อ� สมรู้้�ร่่วมคิิดในการประมููลหรืือการสมยอมในการเสนอ
ราคา หรืือไม่่ทำำ�การแข่่งขัันในลัักษณะใด ๆ
• ฝึึกอบรมในเรื่่อ� งนี้้�เมื่่อ� ได้้รับั การร้้องขอให้้เสร็็จสิ้้น�
• ปฏิิบัติั ตา
ิ ม Competition and Antitrust Law Policy (นโยบายกฎหมาย
การแข่่งขัันและการต่่อต้้านการผููกขาด) ของเรา
• หากคุุณมีีข้อ้ สงสััยเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�คุณ
ุ ทำำ� โปรดขอคำำ�แนะนำำ�จากฝ่่าย
กฎหมาย
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สุุดท้้าย เราต้้องเข้้าใจคู่่�ค้า้ ทางธุุรกิิจที่่�มีศัี กั ยภาพของเรา ซึ่่ง� รวมถึึงการ
ตรวจสอบเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าพวกเขามีีชื่อ�่ เสีียงและเราปลอดภััยที่่�จะดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจกัับพวกเขา
สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• ปฏิิบัติั ตา
ิ ม Trade Compliance Policy (นโยบายการปฏิิบัติั ตา
ิ มข้้อ
กำำ�หนดทางการค้้า) ของเรา รวมถึึงการขออนุุมัติั ก่่ิ อนที่่�จะติิดต่่อกัับคู่่�
สััญญาในประเทศที่่�มีคี วามเสี่่ย� งสููง หรืือเมื่่อ� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์จะถููกนำำ�ไปใช้้ใน
แอปพลิิเคชัันทางทหารหรืือความปลอดภััย

OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

ข้้อมููลส่่วนบุคค
ุ ลและความเป็็ นส่่วน
ตััว

เรารวบรวม จััดเก็็บ และใช้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�คนหลายพััน
คน รวมถึึงพนัักงาน ลููกค้้า และซััพพลายเออร์์ของเรา การถืือครองและการ
ประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลนั้้�นมาพร้้อมกัับความรัับผิิดชอบทางกฎหมายที่่�
เข้้มงวดมากขึ้้น�

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:

เราต้้องใช้้ จััดเก็็บ และกำำ�จััดข้้อมููลนั้้�นอย่่างระมััดระวัังในลัักษณะที่่�เคารพ
ความเป็็ นส่่วนตััวของแต่่ละบุุคคล และสอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
ทุุกประเทศที่่�เราดำำ�เนิินการอยู่่�

• ปฏิิบัติั ตา
ิ ม Data Protection Policy (นโยบายการปกป้้ องข้้อมููล) ของ
เราซึ่่ง� อธิิบายวิิธีที่่ี คุ� ณ
ุ ใช้้ ประมวลผล และกำำ�จััดข้้อมููลนั้้�น

• รวบรวม ใช้้ และเก็็บรัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจ
ที่่�ชอบด้้วยกฎหมายเท่่านั้้�น

• ฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการปกป้้ องข้้อมููลและความเป็็ นส่่วนตััวทั้้�งหมดที่่�
ร้้องขอให้้เสร็็จสิ้้น�
• ขอคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�ประสานงานการปกป้้ องข้้อมููลในพื้้�นที่่ข� องคุุณหรืือ
ฝ่่ายกฎหมายเมื่่อ� คุุณไม่่แน่่ใจ

16

GKN Automotive - Our Code (จรรยาบรรณของเรา)

หลัักจริิยธรรม

กฎหมายและข้้อบัังคัับกำำ�หนดมาตรฐานขั้้�นต่ำ��ำ ที่่�เราต้้องปฏิิบัติั ตา
ิ มทั้้�งใน
ฐานะธุุรกิิจและตััวบุุคคล

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• ซื่่อ� สััตย์แ์ ละโปร่่งใส

แต่่การปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมายเพีียงอย่่างเดีียวนั้้�นไม่่เพีียงพอ การมีีหลััก
ปฏิิบัติั มีิ คี วามหมายมากกว่่าการปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมาย เราคาดหวัังให้้คุณ
ุ
เดิินหน้้าต่่อไปและประพฤติิตนด้ว้ ยมาตรฐานทางจริิยธรรมสููงสุุดเสมอ และ
ปฏิิบัติั ตน
ิ ในลัักษณะที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงค่่านิิยมของ GKN Automotive

• ปฏิิบัติั ตน
ิ อย่่างมืืออาชีีพ
• ทำำ�หน้้าที่่ด้� ว้ ยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต
• เป็็ นคนที่่�น่่าเชื่่อ� ถืือและรัักษาคำำ�มั่่�นสััญญาและภาระผููกพัันของคุุณ
• เมื่่อ� ทำำ�ผิิด ให้้เปิิ ดใจและไม่่ปิิ ดบััง
• ให้้ความสำำ�คััญกัับจิิตวิญ
ิ ญาณเช่่นเดีียวกัับจดหมายของ Our Code
(จรรยาบรรณของเรา)
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OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

จะเกิิดอะไรขึ้้�นหากฉัันไม่่แน่่ ใจว่่า
ต้้องทำำ�อย่่างไร

ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน

ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนอาจเกิิดขึ้้น� ได้้เมื่่อ� ความสััมพัันธ์ส่่์ วนตััวหรืือผล
ประโยชน์์ทางการเงิินของเรา (หรืือของครอบครััวหรืือเพื่่อ� นของเรา) ซ้้อน
ทัับกัับความรัับผิิดชอบในบทบาทหน้้าที่่ข� องเรากัับ GKN Automotive
ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนอาจส่่งผลต่่อการตััดสิินใจของเรา ทำำ�ลายความไว้้
วางใจ และทำำ�ลายชื่่อ� เสีียงของเรา แม้้แต่่การปรากฏของความขััดแย้้ง
ก็็สามารถสร้้างความเสีียหายได้้ ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้น� อาจ
รวมถึึงการแต่่งตั้้�งหรืือส่่งต่่องานให้้กับั ซััพพลายเออร์์ที่่คุ� ณ
ุ สนใจเป็็ นการ
ส่่วนตััว การจ้้างงานสมาชิิกในครอบครััวหรืือคนที่่�คุณ
ุ มีีความสััมพัันธ์ส่่์ วน
ตััวอย่่างใกล้้ชิดิ หรืือมีีผลประโยชน์์ทางวััตถุุกับั ลููกค้้าหรืือคู่่�แข่่งของ GKN
Automotive

ดัังนั้้�นคุณ
ุ ต้้อง:
• พยายามหลีีกเลี่่ย� งสถานการณ์์ที่่อ� าจสร้้างความขััดแย้้งระหว่่างผล
ประโยชน์์ของคุุณและผลประโยชน์์ของ GKN Automotive
• ในกรณีีที่่มี� คี วามขััดแย้้งเกิิดขึ้้น� จริิงหรืือที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ให้้แจ้้งและขอ
อนุุมัติั ตา
ิ ม Conflicts of Interest Policy (นโยบายผลประโยชน์์ทับั
ซ้้อน) ของเรา
• ปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อขายหุ้้�นหรืือหลัักทรััพย์์ และ
ห้้ามดำำ�เนิินการบนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�อ่่อนไหวต่่อราคาที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อ
สาธารณะหรืือละเมิิด Securities Dealing Policy (นโยบายการซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์์) ของเรา
• แจ้้งเมื่่อ� คุุณเห็็นสิ่่ง� ผิิดปกติิ
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กฎหมายมีีความซัับซ้้อน และการตััดสิินว่่าอะไรเป็็ นศีลี ธรรม บางครั้้�งอาจ
ทำำ�ได้้ยาก
หากคุุณสงสััยในสิ่่�งที่่�คุณ
ุ กำำ�ลัังทำำ�อยู่่� ให้้หยุุดและคิิด ถามตััวเองว่่ามัันถูกู
ต้้องหรืือไม่่ สอดคล้้องกัับ Our Code (จรรยาบรรณของเรา) หรืือไม่่

หากไม่่เป็็ นเช่่นนั้้�น ให้้ขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�จััดการของคุุณ หััวหน้้า
อาวุุโสคนอื่่น� หรืือจากฝ่่ายกฎหมาย หากสงสััยให้้ถามเสมอ

OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

เราต้้องแข่่งขัันอย่่างหนัักแต่่อย่่าง
เป็็ นธรรมและอยู่่�ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนด
ของกฎหมาย
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03
เราดููแลชุุมชนและโลกของเรา

OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

การปกป้้ องสิ่่� งแวดล้้อม

จุุดประสงค์์ของเราคืือการขัับเคลื่่อ� นโลกที่่�สะอาดขึ้้น� และยั่่�งยืืนมากขึ้้น� ซึ่่ง�
หมายความว่่าไม่่เพีียงแต่่ต้้องปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมเท่่านั้้�น
แต่่ยัังมองหาวิิธีปี รัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมของเราอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งวิิธีที่่ี เ� ราดำำ�เนิินการในโรงงานผลิิตและในสำำ�นัักงานของเรา และในวิิธีที่่ี �
เราออกแบบและผลิิตผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ของเรา เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดการใช้้พลัังงาน น้ำำ��
และของเสีีย และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โปรดช่่วยให้้เราบรรลุุเป้้ า
หมายของเรา

ความปลอดภััยและคุุณภาพของ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• สนัับสนุุน ThinkGREEN! ทั้้�งหมด และการริิเริ่่ม� ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมอื่่น� ๆ
ในสถานที่่�ทำ�ำ งานของคุุณ
• ทำำ�ความเข้้าใจข้้อกำำ�หนดด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมของบทบาทหน้้าที่่แ� ละที่่�ตั้้ง�
ของคุุณ
• ขอความช่่วยเหลืือจากทีีมสุุขภาพ ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อมหาก
จำำ�เป็็ น
• ปฏิิบัติั ตา
ิ มนโยบายและขั้้�นตอนด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมของเราเสมอ

ความปลอดภััยของผลิิตภัณ
ั ฑ์์เป็็ นสิ่่ง� สำำ�คััญในอุุตสาหกรรมยานยนต์์ ทุุก
ๆ วััน ผู้้�คนนัับล้้านพึ่ง�่ พาเทคโนโลยีีและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของ GKN Automotive
เพื่่อ� ให้้พวกเขาปลอดภััย

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:

เราต้้องปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมายว่่าด้้วยความปลอดภััยของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� รา
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ ข้้อกำำ�หนดด้้านความปลอดภััยของลููกค้้า ข้้อกำำ�หนดด้้านความ
ปลอดภััยในอุุตสาหกรรม และ Product Safety Policy (นโยบายความ
ปลอดภััยของผลิิตภัณ
ั ฑ์์) ของ GKN Automotive เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะส่่งมอบ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ไ� ม่่เพีียงแค่่ตอบสนองความต้้องการด้้านคุณ
ุ ภาพของลููกค้้า
เท่่านั้้�น แต่่ยัังตอบสนองด้้านความปลอดภััยด้้วย

• ฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยของผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับพนัักงานทั้้�งหมด
และฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยของผลิิตภัณ
ั ฑ์์เฉพาะอื่่น� ๆ

• ปฏิิบัติั ตา
ิ มนโยบายความปลอดภััยของผลิิตภัณ
ั ฑ์์และขั้้�นตอนอื่่น� ๆ

• ตระหนัักว่่าพฤติิกรรมของคุุณในที่่�ทำ�ำ งานมีีส่่วนช่่วยให้้ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ของ
เรามีีความปลอดภััย
• รายงานข้้อกัังวลด้้านความปลอดภััยและความสมบููรณ์์ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ที่่�อาจเกิิดขึ้้น� (PPSI) แก่่ตััวแทนด้้านความปลอดภััยของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ (ผู้้�
จััดการคุุณภาพหรืือหััวหน้้าวิศิ วกร)

• แจ้้งเมื่่อ� คุุณเห็็นสิ่่ง� ผิิดปกติิ
• แจ้้งเมื่่อ� คุุณเห็็นสิ่่ง� ผิิดปกติิ
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การสนัับสนุุนชุมุ ชน

เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างคุุณููปการเชิิงบวกต่่อชุุมชนที่่�เราดำำ�เนิินการอยู่่� มีีหลายวิิธีี
ที่่�เราทำำ�ได้้
เราส่่งเสริิมการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ดีี สร้้างโอกาสในการจ้้างงาน และให้้ความ
สนใจกัับข้้อกัังวลของชุุมชนและสัังคมที่่�เราโต้้ตอบด้้วย

คุุณสามารถสนัับสนุุนได้้โดย:
• ช่่วยเราสนัับสนุุนโครงการและกิิจกรรมในชุุมชนท้้องถิ่่�นของเราและ
สนัับสนุุนให้้ผู้้�อื่นทำ
�่ �ำ เช่่นเดีียวกััน
• นำำ�เสนอแนวคิิดว่่าเราจะช่่วยได้้อย่่างไร

เรายัังสนัับสนุุนองค์์กรการกุุศลและองค์์กรชุุมชน และเปิิ ดโอกาสให้้
พนัักงานได้้เป็็ นอาสาสมััครและระดมทุุน

• พยายามลดผลกระทบด้้านลบที่่�เราอาจมีีต่่อชุุมชนที่่�เราดำำ�เนิินการอยู่่�ให้้
น้้อยที่่�สุดุ
• แจ้้งให้้ทราบถึึงงานดีี ๆ ที่่�คุณ
ุ ทำำ�นอก GKN Automotive เพื่่อ� สนัับสนุุน
องค์์กรการกุุศลและชุุมชนของคุุณ
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สิิทธิิมนุุษยชนและการเป็็ นทาสยุุค
ใหม่่

เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะเคารพสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้น� ฐานในการดำำ�เนิินงานของเรา ห่่วง
โซ่่ค่่านิิยมของเรา และในชุุมชนที่่�เราดำำ�เนิินการอยู่่�
เราพยายามหลีีกเลี่่ย� งการสมรู้้�ร่่วมคิิดในการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน และใช้้
อิิทธิิพลของเราเพื่่อ� ส่่งเสริิมการปฏิิบัติั ตา
ิ มสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่ง� รวมถึึงความ
มุ่่�งมั่่�นของเราในการต่่อสู้้�กัับการเป็็ นทาสยุุคใหม่่ในทุุกรููปแบบ และเพื่่อ� ให้้
มั่่�นใจว่่า GKN Automotive และซััพพลายเออร์์และคู่่�ค้า้ ทางธุุรกิิจของเราจะ
ไม่่ใช้้หรืือยอมให้้มีกี ารใช้้แรงงานเด็็กหรืือแรงงานที่่�ถูกู บัังคัับ ผููกมััด หรืือ
โดยไม่่สมััครใจในรููปแบบใด ๆ

สิ่่� งนี้้� มีีความหมายต่่อคุุณอย่่างไร:
• ปฏิิบัติั ตา
ิ ม Human Rights and Anti-Modern Slavery Policy
(นโยบายสิิทธิิมนุุษยชนและต่่อต้้านการเป็็ นทาสยุุคใหม่่) ของเรา
• แจ้้งหากคุุณเห็็นคนได้้รับั การปฏิิบัติั ใิ นลัักษณะที่่�อาจเป็็ นทาสยุุคใหม่่
เพื่่อ� ให้้เราสามารถตรวจสอบเพิ่่�มเติิมได้้
• ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าความมุ่่�งมั่่�นของเราในการต่่อสู้้�กัับการเป็็ นทาส
ยุุคใหม่่นั้้�นได้้รับั การสื่่อ� สารอย่่างชััดเจนไปยัังพัันธมิติ รทางธุุรกิิจของ
เรา รวมถึึงผ่่าน Supplier Code of Conduct (จรรยาบรรณสำำ�หรัับ
ซััพพลายเออร์์) ของเราด้้วย
• ปฏิิบัติั ตา
ิ ม Customer, Supplier and Other Counterparty Due
Diligence Procedures (ขั้้�นตอนการตรวจสอบวิิเคราะห์์สถานะของ
ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ และคู่่�สัญ
ั ญาอื่่น� ๆ) ของเรา และปฏิิเสธที่่�จะ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ดำำ�เนิินการฝึึกอบรมทั้้�งหมดที่่�คุณ
ุ ถููกร้้องขอ
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ความสััมพัันธ์กั์ บั ลููกค้้าและซััพพลาย
เออร์์

ลููกค้้าและซััพพลายเออร์์ของเรามีีความสำำ�คััญต่่อธุุรกิิจของเรา และเราเชื่่อ�
ในการสร้้างความสััมพัันธ์ที่่์ แ� ข็็งแกร่่ง มุ่่�งมั่่�น และสร้้างมููลค่่ากัับพวกเขา
แม้้ว่่าเราจะไม่่เห็็นด้ว้ ยในทุุกเรื่่อ� งเสมอไป แต่่เราเชื่่อ� ในการปฏิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้า
และซััพพลายเออร์์ของเราด้้วยความเคารพ ยุุติธิ รรม และด้้วยความซื่่อ� สััตย์์
สุุจริิต นอกจากนี้้� เรายัังคาดหวัังให้้ลูกู ค้้าและซััพพลายเออร์์ของเราแสดง
มาตรฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบเดีียวกัันกับั ที่่�เราทำำ�

การสื่่�อสาร

ซึ่่�งหมายความว่่าเราทุุกคนต้้อง:
• ประพฤติิตนในลัักษณะที่่�ส่่งเสริิมการพััฒนาความสััมพัันธ์ที่่์ ยืืน
� ยาว
สร้้างความไว้้วางใจ
• ปฏิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้าและซััพพลายเออร์์ของเราด้้วยความเคารพและความ
สุุภาพที่่�เราคาดหวัังให้้คนอื่่นทำ
� �ำ กัับเรา
• มองตััวเองผ่่านสายตาลููกค้้า
• ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเงื่่อ� นไขของข้้อตกลงของเรากัับลููกค้้าและ
ซััพพลายเออร์์มีคี วามชััดเจน ในขณะที่่�ปกป้้ องผลประโยชน์์ของเรา
อย่่างเพีียงพอ
• ตรวจสอบประสิิทธิิภาพของซััพพลายเออร์์ของเราอย่่างสม่ำำ��เสมอและ
ให้้แน่่ใจว่่าพวกเขาปฏิิบัติั ตา
ิ มมาตรฐานของเรา รวมถึงึ Supplier Code
of Conduct (จรรยาบรรณสำำ�หรัับซััพพลายเออร์์) ของเรา

การสื่อสารที่ชดั เจน เปิดเผย และตรงไปตรงมาเป็นสง่ิ สำ�คัญในการสร้าง
ความไว้วางใจให้กบั พนักงานลูกค้า ซัพพลายเออร์ นักลงทุน สื่อ สาธารณะ
และชุมชนทีเ่ ราดำ�เนินการ

สิง่ นีม้ คว
ี ามหมายต่อคุณอย่างไร:

การสื่อสารของ GKN Automotive ทัง้ หมดควรมีความชัดเจน ถูกต้อง และ
สื่อสารในลักษณะทีแ่ สดงค่านิยมและรักษาชื่อเสียงของเรา

• ดำ�เนินการในลักษณะทีป่ สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของเราและกป้อง
หรือปรับปรุงชื่อเสียงและแบรนด์ของเราเสมอ

• ปฏิบตั ตา
ิ มนโยบายการสื่อสารของเรา

• ห้ามแสดงความคิดเห็นหรือแถลงการณ์ต่อสาธารณะในนามของ
GKN Automotive เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากทีมสื่อสารของเรา และ
หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทค่ี วามคิดเห็นส่วนตัวของคุณอาจถูกตีความว่า
เป็นความคิดเห็นหรือรับรองโดย GKN Automotive
• เมอื่ มีการสื่อสาร ต้องให้แน่ใจว่ามีความชัดเจน ถูกต้องตามความเป็น
จริง และไม่สามารถตีความผิดได้
• คิดเสมอว่าการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อกั ษรในวันหนึ่งอาจถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณะ ดังนัน้ ให้ระวังคำ�พูดทีค่ ณ
ุ ใช้
• อย่าพูดอะไรในที่สาธารณะทีค่ ณ
ุ ไม่อยากได้ยนซ
ิ �ำ้
• ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างระมัดระวังและสอดคล้องกับ Social Media
Policy (นโยบายสื่อสังคมออนไลน์) ของเรา
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อ่่านเพิ่่�มเติิม

Anti-Bribery and Corruption Policy (นโยบายต่่อต้้านการติิดสิินบนและการ
ทุุจริิต)

นโยบายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ไม่่ว่่าจะใช้้ทั่่ �วโลก
หรืือเฉพาะกัับสถานที่่�ทำ�ำ งานของคุุณ

Gifts and Hospitality Policy (นโยบายของขวััญและการต้้อนรัับ)

ขั้้�นตอนคุุณภาพ ไม่่ว่่าจะใช้้ทั่่ �วโลก
หรืือเฉพาะกัับสถานที่่�ทำ�ำ งานของคุุณ

Donations and Sponsorship Policy (นโยบายการบริิจาคและการเป็็ นผู้้�
สนัับสนุุน)

Product Safety Policy and Procedure (นโยบายและขั้้�นตอนด้้านความ
ปลอดภััยของผลิิตภัณ
ั ฑ์์)

Sales Agents and Consultants Policy (นโยบายตััวแทนขายและที่่�ปรึึกษา)
Competition and Antitrust Law Policy (นโยบายการแข่่งขัันและการต่่อต้้าน
การผููกขาด)

Human Rights and Anti-Modern Slavery Policy (นโยบายสิิทธิิมนุุษยชน
และต่่อต้้านการเป็็ นทาสยุุคใหม่่)
Document Retention Policy (นโยบายการเก็็บรัักษาเอกสาร)

Trade Compliance Policy (นโยบายการปฏิิบัติั ตา
ิ มข้้อกำำ�หนดทางการค้้า)
Social Media Policy (นโยบายสื่่อ� สัังคมออนไลน์์)
Customer Due Diligence Procedure (ขั้้�นตอนการตรวจสอบวิิเคราะห์์
สถานะลููกค้้า)
Supplier Due Diligence Procedure (ขั้้�นตอนการตรวจสอบวิิเคราะห์์สถานะ
ซััพพลายเออร์์)
Other Counterparty Due Diligence Procedure (ขั้้�นตอนการตรวจสอบ
วิิเคราะห์์สถานะคู่่�สัญ
ั ญาอื่่น� ๆ)
Data Protection Policy (นโยบายการปกป้้ องข้้อมููล)
Conflict of Interest Policy (นโยบายผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน)
Securities Dealing Policy (นโยบายการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์)

การจััดประเภท: สาธารณะ
อััปเดตล่่าสุุด: มกราคม 2565

Communication Policy (นโยบายการสื่่อ� สาร)

