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เรยีนำ เพ่�อนำร�วมง�นำ

ในำฐ�นำะพนำกัง�นำของ GKN Automotive คณุเป็นำสู�วนำหน่ำ�งของทมีจ�กทั �วทกุมมุโลกที�

ทำ�ง�นำอย��งหนำกัเพ่�อทำ�ใหธุ้รุกจิของเร�ดขี่�นำ แขง็แกร�งข่�นำและยั �งยน่ำยิ�งข่�นำ 

ก�รจะประสูบคว�มสูำ�เรจ็ เร�ติอ้งทำ�ง�นำร�วมกนัำโดยมเีป้�หม�ยร�วมกนัำและมคี��นิำยม

เดยีวกนัำ ที� GKN Automotive เร�ฉลาดคิ่ด มีค่ว่ามร่ว่มมือ หลกัำป็ฏิิบติัิ และมุง่ไป็

ข้างหน้ิา ค��นิำยมเหล��นีำ�กำ�หนำดว��เร�เป็นำใคร ร�วมกนัำเป็นำธุรุกจิและเป็นำร�ยบคุคลในำ

ฐ�นำะพนำกัง�นำ

ก�รหลกัปฏิบิตัิหิม�ยถึง่ก�รทำ�สูิ�งที�ถึกูติอ้งไม�ว��สูถึ�นำก�รณ์จะเป็นำอย��งไรกต็ิ�ม

ผูมติอ้งก�รใหเ้ร�ทำ�ใหธุ้รุกจิของเร�เติบิโติและเพิ�มผูลกำ�ไรใหก้บันำกัลงทนุำของเร�แติ�

ไม�ใชี�โดยวธิุใีดกไ็ด ้มบี�งเร่�องสูำ�คญักว��สูิ�งนีำ� ซึ่่�งรวมถึง่ก�รเค�รพและปกป้องซึ่่�งกนัำและ

กนัำ รวมทั �งธุรุกจิของเร� ก�รประพฤติติินำอย��งมจีรยิธุรรมและชีอบดว้ยกฎหม�ย และ

ก�รดแูลชีมุชีนำและโลกของเร� สูิ�งเหล��นีำ�ไม�สู�ม�รถึติ�อรองไดแ้ละจะติอ้งแจง้ว��เร�ดำ�เนิำนำ

ก�รอย��งไรทกุวนัำ

โปรดอ��นำ Our Code (จรรย�บรรณของเร�) อย��งละเอยีด ผูมหวงัว��คณุจะเข�้ใจและ

ปฏิบิตัิติิ�ม Our Code (จรรย�บรรณของเร�) นีำ� โปรดซึ่่�อสูตัิย ์มคีว�มยตุิธิุรรม และทำ�ให้

นำ��เชี่�อถึอ่ในำก�รกระทำ�ทั �งหมดของคณุและห�กคณุมขีอ้สูงสูยั โปรดขอคว�มชี�วยเหลอ่ 

คณุมเีพ่�อนำร�วมง�นำและผููน้ำำ�ที�จะคอยชีี�แนำะและสูนำบัสูนุำนำคณุ

ก�รเป็นำสู�วนำหน่ำ�งของทมี GKN Automotive ถึอ่เป็นำสูทิธุพิเิศษ แติ�กม็�พรอ้มกบัคว�มรบั

ผูดิชีอบ เชี�นำเดยีวกบัผูม คณุเป็นำติวัแทนำของ GKN Automotive ไม�เพยีงแติ�คณุจะติอ้ง

รบัผูดิชีอบติ�อก�รกระทำ�ของคณุเท��นำั �นำ แติ�คณุจะติอ้งชี�วยสูร�้งวฒันำธุรรมที�พฤติกิรรม

ที�ไม�สูอดคลอ้งกบั Our Code (จรรย�บรรณของเร�) จะไม�เป็นำที�ยอมรบั ดงันำั �นำ ห�กคณุ

พบเหน็ำพฤติกิรรมที�อ�จไม�ถึกูติอ้งหรอ่ไม�สูอดคลอ้งกบัจรรย�บรรณนีำ� โปรดแจ้งเพ่�อที�เร�

จะสู�ม�รถึจดัก�รกบัมนัำได้

ผูมรูว้��ผูมสู�ม�รถึว�งใจไดว้��คณุจะปฏิบิตัิติิ�ม Our Code (จรรย�บรรณของเร�) หลกั

ปฏิบิตัิ ิและทำ�ในำสูิ�งที�ถึกูติอ้งเสูมอ 

ขอขอบคณุ

Liam Butterworth 

Chief Executive Officer

ยินิดีต้ิอนิรบัสู่ Our Code 
(จรรยาบรรณของเรา)
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OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

ท่ี GKN Automotive หน่ึงในค่านิยมของเราคือการมีศีลธรรม แน่นอน

ว่าการมีศีลธรรมน้ันมีมากมายเกินกว่าท่ีเราจะรวมไว้ท่ีน่ีได้หมด แต่ Our 

Code (จรรยาบรรณของเรา) มุ่งเน้นวิธีท่ีเรา:

• เคารพและปกป้องซ่ึงกันและกัน รวมท้ังธุรกิจของเรา

• ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

• ดูแลชุมชนและโลกของเรา

Our Code (จรรยาบรรณของเรา) มีความสำาคัญ จรรยาบรรณควรเป็น

แนวทางในการประพฤติ การปฏิบัติงานของคุณ และวิธีท่ีคุณโต้ตอบท่ีเรา

คาดหวังจากทุกคน

Our Code (จรรยาบรรณของเรา) อธิบายส่ิงท่ีคุณต้องทำาและไม่ควรทำา แต่

มันเป็นเพียงภาพรวมของประเด็นท่ีสำาคัญท่ีสุดเท่าน้ัน  

จรรยาบรรณน้ีไม่สามารถครอบคลุมทุกหัวข้อ สถานการณ์ หรือข้อกำาหนด

โดยละเอียดได้ ในกรณีท่ีเก่ียวข้อง คุณสามารถดูนโยบายและข้ันตอนท่ีมี

รายละเอียดมากข้ึนซ่ึงจะมีข้อมูลเพ่ิมเติม

หากคุณไม่เข้าใจส่วนใดของ Our Code (จรรยาบรรณของเรา) หรือ

มาตรฐานท่ีเราคาดหวังจากคุณในฐานะพนักงานของ GKN Automotive 

ให้สอบถามผู้จัดการของคุณ หรือสมาชิกฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่าย

กฎหมาย

X 
x

ที� GKN Automotive หน่ำ�งในำค��นิำยมของเร�คอ่ก�รมหีลกัปฏิบิตัิ ิแนำ�นำอนำ

ว��ก�รมหีลกัปฏิบิตัินิำั �นำมมี�กม�ยเกนิำกว��ที�เร�จะรวมไวท้ี�นีำ�ไดห้มด แติ� Our 

Code (จรรย�บรรณของเร�) มุ�งเน้ำนำวธิุทีี�เร�:

•  เค�รพและปกป้องซึ่่�งกนัำและกนัำ รวมทั �งธุรุกจิของเร�

• ประพฤติติินำอย��งมจีรยิธุรรมและชีอบดว้ยกฎหม�ย

• ดแูลชีมุชีนำและโลกของเร�

Our Code (จรรย�บรรณของเร�) มคีว�มสูำ�คญั จรรย�บรรณควรเป็นำ

แนำวท�งในำก�รประพฤติ ิก�รปฏิบิตัิงิ�นำของคณุ และวธิุทีี�คณุประพฤติกิบั

พนำกัง�นำ GKN Automotive คนำอ่�นำ ๆ และผููม้สีู�วนำไดสู้�วนำเสูยี จรรย�

บรรณมผีูลบงัคบัใชีก้บัพนำกัง�นำและลกูจ�้งของ GKN Automotive ทกุคนำ 

ไม�ว��พวกเข�จะทำ�ง�นำอะไรและอยู�ที�ใดโดยไม�มขีอ้ยกเวน้ำ จรรย�บรรณ

เป็นำม�ติรฐ�นำขั �นำติำ��ที�เร�ค�ดหวงัจ�กทกุคนำ

Our Code (จรรย�บรรณของเร�) อธุบิ�ยสูิ�งที�คณุติอ้งทำ�และไม�ควรทำ� แติ�

มนัำเป็นำเพยีงภ�พรวมของประเดน็ำที�สูำ�คญัที�สูดุเท��นำั �นำ จรรย�บรรณนีำ�ไม�

สู�ม�รถึครอบคลมุทกุหวัขอ้ สูถึ�นำก�รณ์ หรอ่ขอ้กำ�หนำดโดยละเอยีดได ้ในำ

กรณทีี�เกี�ยวขอ้ง คณุสู�ม�รถึดนูำโยบ�ยและขั �นำติอนำที�มรี�ยละเอยีดม�กข่�นำ

ซึ่่�งจะมขีอ้มลูเพิ�มเติมิ

ห�กคณุไม�เข�้ใจสู�วนำใดของ Our Code (จรรย�บรรณของเร�) หรอ่

ม�ติรฐ�นำที�เร�ค�ดหวงัจ�กคณุในำฐ�นำะพนำกัง�นำของ GKN Automotive 

ใหสู้อบถึ�มผููจ้ดัก�รของคณุ หรอ่สูม�ชีกิฝ่� �ยทรพัย�กรบคุคล หรอ่ฝ่� �ย

กฎหม�ย

บทนิำาสู่ Our Code (จรรยาบรรณของ
เรา)

เค่ารพและป็กำป้็องซ่ึ่�งกำนัิและกำนัิ รว่มทั �งธุรุกิำจ
ของเรา

ป็ระพฤติิตินิอย่างมีจริยธุรรมและชอบด้ว่ย
กำฎหมาย

ดแูลชมุชนิและโลกำของเรา
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ไม�ว��เร�จะพย�ย�มทำ�สูิ�งที�ถึกูติอ้งม�กเพยีงใด แติ�บ�งครั �งบ�งสูิ�งกผ็ูดิ

พล�ดได ้เม่�อเป็นำเชี�นำนำั �นำ เป็นำสูิ�งสูำ�คญัที�คณุติอ้งแจง้เร่�องนีำ�ใหเ้ร�ทร�บ 

เพ่�อที�เร�จะไดจ้ดัก�รกบัมนัำและป้องกนัำไม�ใหเ้กดิข่�นำอกี ดงันำั �นำ เร�จง่

สูนำบัสูนุำนำวฒันำธุรรมก�รแจง้ซึ่่�งเร�ขอใหค้ณุแจง้ปัญห�ที�เป็นำกงัวลทั �งหมด

แก�เร�

คณุควรรูสู้ก่ว��สู�ม�รถึถึ�มคำ�ถึ�มหรอ่แจง้ขอ้กงัวลเกี�ยวกบัก�รกระทำ�หรอ่

พฤติกิรรมใด ๆ ที�ขดัติ�อ หรอ่อ�จไม�สูอดคลอ้งกบั Our Code (จรรย�บรรณ

ของเร�) เสูมอ ขอ้กงัวลของคณุจะไดร้บัฟััง สูอบสูวนำ และจดัก�รอย��ง

เหม�ะสูมและละเอยีดอ�อนำ

สูำ�หรบัขอ้มลูเพิ�มเติมิ โปรดด ูWhistleblowing and Employee Disclosure 

Policy (นำโยบ�ยก�รแจง้เบ�ะแสูและก�รเปิดเผูยขอ้มลูสูำ�หรบัพนำกัง�นำ) ที�

มอียู�ในำระบบคว�มเป็นำเลศิ (Excellence System) เร�จะสูนำบัสูนุำนำพนำกัง�นำ

ที�แจง้ขอ้กงัวลที�เกดิข่�นำเสูมอแมว้��พวกเข�จะเข�้ใจผูดิกต็ิ�ม

ห�กคณุมคีำ�ถึ�มหรอ่ขอ้กงัวล คณุควรติดิติ�อผููจ้ดัก�รสู�ยง�นำของคณุเป็นำ

อนัำดบัแรก หรอ่ห�กเหม�ะสูม ผููจ้ดัก�รคนำอ่�นำหรอ่ผููเ้ชีี�ยวชี�ญในำสูถึ�นำที�

ทำ�ง�นำของคณุ

ห�กดว้ยเหตุิผูลใดกต็ิ�มคณุรูสู้ก่ว��ไม�สู�ม�รถึแจง้เร่�องดงักล��วเป็นำก�ร

ภ�ยในำได ้เร�มสีู�ยด�วนำและชี�องท�งก�รเปิดเผูยขอ้มลูสูำ�หรบัพนำกัง�นำซึ่่�ง

ก�รแจง้จะถึกูเกบ็เป็นำคว�มลบัและไม�ระบุติวัตินำซึ่่�งสู�ม�รถึใชีเ้พ่�อร�ยง�นำ

ปัญห�ที�เกี�ยวขอ้งได ้สู�ยด�วนำเปิดใหบ้รกิ�รติลอด 24 ชีั �วโมง เจด็วนัำ

ติ�อสูปัด�หแ์ละจดัก�รโดยบรษิทัอสิูระภ�ยนำอก มกี�รเผูยแพร�หม�ยเลข

โทรศพัทใ์นำสูถึ�นำที�ทำ�ง�นำของคณุและสู�ม�รถึดไูดท้ี� www.gknautomotive.

com/speakingup

กำารแจ้ง
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เราเค่ารพและป็กำป้็องซ่ึ่�งกำนัิและ
กำนัิ รว่มทั �งธุรุกิำจของเรา
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เร�เชี่�อในำก�รปฏิบิตัิติิ�อผููอ้่�นำดว้ยคว�มเค�รพ เร�ค�ดหวงัให ้GKN 

Automotive เป็นำสูถึ�นำที�ทำ�ง�นำที�ยอดเยี�ยม โดยไม�มใีครถึกูรงัแก คกุค�ม 

หรอ่ไม�ไดร้บัก�รเค�รพ

เร�ค�ดหวงัพฤติกิรรมเหล��นีำ�ในำทกุระดบัขององคก์รโดยไม�คำ�น่ำงถึง่ระดบั

อ�วโุสูหรอ่บทบ�ทหน้ำ�ที� เร�สูนำบัสูนุำนำใหม้กี�รพดูคยุที�จรงิจงัและติรงไป

ติรงม� แติ�ติอ้งไม�ข�้มเสูน้ำซึ่่�งกล�ยเป็นำก�รหย�บค�ย

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ปฏิบิตัิติิ�อเพ่�อนำร�วมง�นำและผููอ้่�นำอย��งมศีกัดิ �ศรแีละใหเ้กยีรติิ

• ห�้มกลั �นำแกลง้ รงัคว�นำหรอ่ทำ�ใหผูู้อ้่�นำติกเป็นำเหย่�อ หรอ่ประพฤติติินำในำ

ลกัษณะที�ข�มขู�หรอ่ทำ�ใหก้ลวั

• ห�้มกระทำ�ก�รใด ๆ ที�อ�จเป็นำก�รล�วงละเมดิท�งเพศ รวมทั �งก�ร

สูมัผูสัูท�งก�ย ก�รแสูดงออก ท��ท�งหรอ่คว�มคดิเหน็ำที�ไม�พง่

ปร�รถึนำ�

• ไม�สูร�้งหรอ่แบ�งปันำเน่ำ�อห� เร่�องติลกหรอ่คว�มคดิเหน็ำ หรอ่แพร�ข��ว

ซุึ่บซึ่บิหรอ่ข��วลอ่ที�ผููอ้ ่�นำอ�จมองว��ไม�เหม�ะสูม

• ใหค้ว�มสูำ�คญัติ�อคว�มแติกติ��งท�งวฒันำธุรรมซึ่่�งก�รกระทำ�ของคณุ

อ�จเป็นำที�ยอมรบัในำวฒันำธุรรมหน่ำ�งแติ�ไม�ไดร้บัก�รยอมรบัในำวฒันำธุรรม

อ่�นำ

• ยอมรบัและเข�้ใจเม่�อบุคคลทำ�ผูดิ

กำารเค่ารพซ่ึ่�งกำนัิและกำนัิสขุภาพและค่ว่ามป็ลอดภยั

สูขุภ�พและคว�มปลอดภยัของพนำกัง�นำของเร�เป็นำสูิ�งสูำ�คญัอนัำดบัแรก เร�

มุ�งมั �นำที�จะใหสู้ภ�พแวดลอ้มก�รทำ�ง�นำที�ปลอดภยัสูำ�หรบับคุล�กรของเร�

และสูนำบัสูนุำนำสูขุภ�พจติิของพวกเข� 

คณุคอ่สู�วนำสูำ�คญัสูำ�หรบัสูิ�งนีำ� ระบบสูขุภ�พและคว�มปลอดภยั 

ThinkSAFE! เป็นำสูิ�งจำ�เป็นำพ่�นำฐ�นำของโรงง�นำและสูำ�นำกัง�นำของ GKN 

Automotive ทกุแห�ง และควรถึกูปลกูฝั่งอยู�ในำวธิุทีี�พนำกัง�นำทกุคนำคดิและ

ประพฤติปิฏิบิตัิ ิ

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ปฏิบิตัิติิ�มขอ้กำ�หนำด ThinkSAFE! ทั �งหมดและนำโยบ�ยด�้นำสูขุภ�พ

และคว�มปลอดภยัอ่�นำ ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

• ทำ�คว�มเข�้ใจขอ้กำ�หนำดด�้นำคว�มปลอดภยัในำบทบ�ทหน้ำ�ที�ของคณุ 

และขอก�รสูนำบัสูนุำนำจ�กผููเ้ชีี�ยวชี�ญด�้นำสูขุภ�พ คว�มปลอดภยั และ

สูิ�งแวดลอ้มห�กจำ�เป็นำ

• ติระหนำกัว��พฤติกิรรมของคณุในำที�ทำ�ง�นำมสีู�วนำชี�วยใหต้ิวัคณุเองและ

เพ่�อนำร�วมง�นำของคณุปลอดภยัอย��งไร

• สูนำบัสูนุำนำคว�มคดิรเิริ�มด�้นำคว�มปลอดภยัทั �งหมดในำสูถึ�นำที�ทำ�ง�นำ

ของคณุและชี�วยระบแุละปรบัปรงุด�้นำคว�มปลอดภยั

• ฝ่่กอบรมด�้นำสูขุภ�พและคว�มปลอดภยัที�จำ�เป็นำสูำ�หรบัคณุใหเ้สูรจ็สูิ�นำ

• ปฏิบิตัิติิ�มขั �นำติอนำม�ติรฐ�นำก�รทำ�ง�นำ

• ห�้มทำ�ง�นำภ�ยใติฤ้ทธุิ �สูรุ�หรอ่ย�เสูพติดิ

• แจง้เม่�อคณุเหน็ำสูิ�งผูดิปกติิ



9 GKN Automotive - Our Code (จรรยาบรรณของเรา)

OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

เร�เป็นำธุรุกจิระดบัโลกและเร�เชี่�อในำก�รยอมรบัและเฉลมิฉลองวฒันำธุรรม 

ประเพณ ีและคว�มเชี่�อที�แติกติ��งกนัำของพนำกัง�นำของเร�ภ�ยใติก้รอบก�ร

ทำ�ง�นำร�วมกนัำของก�รใหเ้กยีรติแิละก�รยอมรบั

เร�ใหค้ว�มสูำ�คญักบัคว�มแติกติ��งและติระหนำกัว��คว�มหล�กหล�ยของ

บคุล�กร วฒันำธุรรม ทกัษะ และคว�มสู�ม�รถึของบคุล�กรของเร�เป็นำจดุ

แขง็ของธุรุกจิ เร�ไม�ยอมใหม้กี�รเลอ่กปฏิบิตัิทิี�ผูดิกฎหม�ยหรอ่ผูดิจรรย�

บรรณในำทกุรปูแบบ 

เร�เชี่�อในำก�รใหร้�งวลัจ�กผูลก�รปฏิบิตัิงิ�นำ เร�จะติรวจสูอบใหแ้นำ�ใจว��

โอก�สูในำก�รพฒันำ�และคว�มก�้วหน้ำ�ในำธุรุกจิของเร�สูะทอ้นำถึง่คว�ม

สู�ม�รถึและประสูบก�รณ์ของพนำกัง�นำของเร� 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ไม�เลอ่กปฏิบิตัิดิว้ยเหตุิผูลท�งเพศ รสูนิำยมท�งเพศ อ�ย ุคว�ม

ทพุพลภ�พ ศ�สูนำ� เชี่�อชี�ติหิรอ่ชี�ติกิำ�เนิำดหรอ่ชี�ติพินัำธุุ ์หรอ่เหตุิผูล

อ่�นำใดที�ผูดิจรรย�บรรณหรอ่ไม�ชีอบดว้ยกฎหม�ย

• ใหแ้นำ�ใจว��ก�รติดัสูนิำใจทั �งหมดเกี�ยวกบัก�รจ�้งง�นำ ก�รพฒันำ�และก�ร

เล่�อนำติำ�แหนำ�งหน้ำ�ที�ก�รง�นำข่�นำอยู�กบัคว�มสู�ม�รถึและสูมควรไดร้บั

• สู�งเสูรมิและใหค้ณุค��กบัคว�มหล�กหล�ยและก�รไม�แบ�งแยกในำสูถึ�นำ

ที�ทำ�ง�นำ

• ติระหนำกัว��คณุอ�จมอีคติโิดยไม�รูต้ิวัและดำ�เนิำนำก�รแกไ้ข

ค่ว่ามหลากำหลาย ค่ว่ามเสมอภาค่
และกำารอยูร่ว่่มกำนัิ
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ในำฐ�นำะพนำกัง�นำของ GKN Automotive เร�เป็นำผููพ้ทิกัษท์รพัย�กรและ

ทรพัยส์ูนิำของธุรุกจิของเร� ซึ่่�งไม�ไดร้วมแค�เงนิำ สูนิำค�้คงคลงั อุปกรณ์และ

เคร่�องมอ่ แติ�ยงัรวมถึง่ขอ้มลู เทคโนำโลย ีและทรพัยส์ูนิำท�งปัญญ�ดว้ย 

เร�ใชีท้รพัย�กรเหล��นีำ�ทกุวนัำ แติ�สูิ�งเหล��นีำ�ไม�ใชี�ของเร� มนัำเป็นำของ GKN 

Automotive เร�จง่ติอ้งดแูลและใชีม้นัำอย��งเหม�ะสูม 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ใชีท้รพัย�กรและทรพัยส์ูนิำของ GKN Automotive เพ่�อวตัิถุึประสูงคท์�ง

ธุรุกจิที�ถึกูติอ้งเท��นำั �นำ

• อย��พย�ย�มนำำ�ไปใชีใ้นำท�งที�ผูดิเพ่�อผูลประโยชีน์ำสู�วนำติวัของคณุหรอ่เพ่�อ

วตัิถุึประสูงคอ์่�นำที�ไม�ใชี�ท�งธุรุกจิ

• เกบ็ทรพัย�กรและทรพัยส์ูนิำใหป้ลอดภยัและดแูลเสูมอ่นำว��เป็นำของคณุ

เอง

ทรพัยากำรทางธุรุกิำจ

เร�มุ�งมั �นำในำก�รมมี�ติรฐ�นำของคว�มถึกูติอ้งและคว�มซึ่่�อสูตัิยร์ะดบัสูงูในำ

บนัำทก่ท�งธุรุกจิและก�รร�ยง�นำท�งก�รเงนิำของเร� 

นำกัลงทนุำของเร�ใหค้ว�มไวว้�งใจในำบญัชีแีละบนัำทก่ท�งก�รเงนิำของเร� 

และก�รเกบ็รกัษ�บนัำทก่ขอ้มลูและร�ยง�นำที�ถึกูติอ้งสูะทอ้นำถึง่ชี่�อเสูยีงและ

คว�มนำ��เชี่�อถึอ่ของเร� และทำ�ใหม้ั �นำใจว��เร�ปฏิบิตัิติิ�มภ�ระผูกูพนัำท�ง

กฎหม�ยและขอ้บงัคบัของเร� 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร: 

• บนัำทก่ธุรุกรรมท�งธุรุกจิและก�รค�้ทั �งหมดอย��งถึกูติอ้งและแม�นำยำ�

ติ�มนำโยบ�ยของเร�

• ห�้มดดัแปลงบนัำทก่ร�ยได ้ร�ยจ��ย เงนิำคงค�้ง หรอ่ประม�ณก�รหนีำ�

สูนิำเพ่�อใหเ้ป็นำไปติ�มเป้�หม�ยงบประม�ณหรอ่โบนำสัู

• ห�้มปลอมแปลงเอกสู�รใด ๆ หรอ่บดิเบอ่นำลกัษณะที�แทจ้รงิของ

ธุรุกรรม

• ติรวจสูอบใหแ้นำ�ใจว��ก�รย่�นำภ�ษ ีเอกสู�รติ�มขอ้บงัคบัและติ�อสู�ธุ�รณะอ่�นำ 

ๆ ทั �งหมดเป็นำคว�มจรงิและถึกูติอ้งติ�มคว�มเชี่�อของคณุ และถึกูสู�งเม่�อครบ

กำ�หนำด

• เปิดเผูยและซึ่่�อสูตัิยใ์นำก�รติดิติ�อกบัผููต้ิรวจสูอบและหนำ�วยง�นำที�

เกี�ยวขอ้งเสูมอ

• เกบ็รกัษ�บนัำทก่ทั �งหมดติ�ม Document Retention Poli (นำโยบ�ยก�ร

เกบ็รกัษ�เอกสู�ร) ของเร� 

• ปฏิบิตัิติิ�มขั �นำติอนำที�กำ�หนำดโดย Anti-Money Laundering and Tax 

Evasion Policy (นำโยบ�ยติ�อติ�้นำก�รฟัอกเงนิำและก�รหลกีเลี�ยงภ�ษ)ี 

และไม�มสีู�วนำร�วมในำก�รกระทำ�ที�อ�จอำ�นำวยคว�มสูะดวกในำก�รฟัอก

เงนิำหรอ่ก�รหลกีเลี�ยงภ�ษโีดยไม�รูต้ิวั

• แจง้เม่�อคณุเหน็ำสูิ�งผูดิปกติิ

บญัชีและบนัิท่กำ
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ก�รรกัษ�คว�มปลอดภยัที�มปีระสูทิธุภิ�พและเชี่�อถึอ่ไดเ้ป็นำสูิ�งสูำ�คญั

สูำ�หรบัก�รปกป้องบคุล�กรและธุรุกจิของเร�  ลกูค�้และซึ่พัพล�ยเออรข์อง

เร�ไวว้�งใจใหเ้ร�ปกป้องทรพัยส์ูนิำของพวกเข�และเกบ็รกัษ�ทรพัยส์ูนิำดว้ย

คว�มระมดัระวงัสูงูสูดุ

เร�มุ�งมั �นำที�จะรกัษ�บุคล�กร ทรพัยส์ูนิำท�งธุรุกจิ และขอ้มลูของเร�ให้

ปลอดภยั แติ�ก�รโจมติคีว�มปลอดภยัท�งไซึ่เบอรแ์ละภยัคกุค�มคว�ม

ปลอดภยัอ่�นำ ๆ ยงัคงเพิ�มข่�นำอย��งติ�อเน่ำ�อง 

ก�รละเมดิคว�มปลอดภยัท�งก�ยภ�พอ�จทำ�ใหบ้คุล�กรและทรพัยส์ูนิำ

ของเร�ติกอยู�ในำคว�มเสูี�ยง ก�รละเมดิคว�มปลอดภยัของขอ้มลูอ�จสู�งผูล

ใหเ้กดิก�รหยดุชีะงกัของระบบไอทแีละระบบก�รผูลติิของเร� ก�รสูญูเสูยี

ท�งก�รเงนิำจ�กก�รโจรกรรม ก�รฉ้อโกงหรอ่ค��ไถึ� ก�รละเมดิภ�ระผูกูพนัำ

ของเร�ติ�อลกูค�้และซึ่พัพล�ยเออรข์องเร� และคว�มเสูยีห�ยติ�อชี่�อเสูยีง 

ซึ่่�งหม�ยคว�มว��ก�รรกัษ�คว�มปลอดภยัในำธุรุกจิของเร�ติอ้งเป็นำสู�วนำ

สูำ�คญัของง�นำประจำ�วนัำของเร� พนำกัง�นำ GKN Automotive ทกุคนำติอ้ง

มบีทบ�ทในำก�รปกป้องเร�ทกุคนำจ�กภยัคกุค�มและคว�มเสูี�ยงด�้นำคว�ม

ปลอดภยั 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ปฏิบิตัิติิ�มนำโยบ�ยคว�มปลอดภยัและขั �นำติอนำที�เกี�ยวขอ้ง

• จำ�แนำกและจดัหมวดหมู�สูนิำทรพัยข์อ้มลูทั �งหมดที�คณุสูร�้งแลว้จดัก�ร

ติ�มก�รจดัประเภทเหล��นำั �นำ

• ฝ่่กอบรมด�้นำคว�มปลอดภยัทั �งหมดเม่�อมกี�รรอ้งขอใหเ้สูรจ็สูิ�นำ

• ร�ยง�นำขอ้กงัวลหรอ่ปัญห�ด�้นำคว�มปลอดภยัทนัำท ีแมว้��คณุจะไม�

แนำ�ใจกข็อใหร้�ยง�นำ

ค่ว่ามป็ลอดภยั



สขุภาพและค่ว่ามป็ลอดภยัของ
พนัิกำงานิของเราเป็็นิสิ�งสำาค่ญั
อนัิดบัแรกำ 
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02
เราป็ระพฤติิตินิอย่างมีจริยธุรรม
และชอบด้ว่ยกำฎหมาย
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OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

กำารติิดสินิบนิและกำารทจุริติ

ก�รติดิสูนิำบนำเป็นำสูิ�งผูดิกฎหม�ย และก�รทจุรติิสูร�้งคว�มเสูยีห�ยใหก้บั

ธุรุกจิ บุคล�กร และสูงัคม เร�มนีำโยบ�ยที�ไม�ยอมใหม้กี�รติดิสูนิำบนำและก�ร

ทจุรติิในำธุรุกจิและในำห�วงโซึ่�อุปท�นำของเร�อย��งเดด็ข�ด

กฎหม�ยติ�อติ�้นำก�รติดิสูนิำบนำนำั �นำเขม้งวด และอ�จทำ�ใหเ้ร�ติอ้งรบัผูดิติ�อ

สูนิำบนำที�จ��ยโดยผููอ้่�นำในำนำ�มของเร�ถึง่แมว้��เร�จะไม�ทร�บกต็ิ�ม นำโยบ�ย

และขั �นำติอนำติ�อติ�้นำก�รติดิสูนิำบนำของเร�ไดร้บัก�รออกแบบม�เพ่�อปกป้อง

เร�และเร�ติอ้งปฏิบิตัิติิ�มเสูมอ

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ห�้มเสูนำอหรอ่จ��ยสูนิำบนำใหก้บัใครกต็ิ�ม - รวมถึง่ "ก�รจ��ยค��อำ�นำวย

คว�มสูะดวก"

• ไม�รบัสูนิำบนำหรอ่อะไรกต็ิ�มที�อ�จดเูหมอ่นำสูนิำบนำ

• แจง้ของขวญัและก�รติอ้นำรบัทั �งหมดที�ใหห้รอ่ไดร้บัติ�ม Gifts and 

Hospitality Policy (นำโยบ�ยของขวญัและก�รติอ้นำรบั) ของเร�

• ห�้มบรจิ�คท�งก�รเมอ่งและใหแ้นำ�ใจว��ก�รบรจิ�คอ่�นำ ๆ เป็นำไปติ�ม 

Donations and Sponsorship Policy (นำโยบ�ยก�รบรจิ�คและก�รเป็นำ

ผููสู้นำบัสูนุำนำ) ของเร�

• ปฏิบิตัิติิ�ม Sales Agents and Consultants Policy (นำโยบ�ยติวัแทนำ

ข�ยและที�ปรก่ษ�) ของเร�

• ร�ยง�นำก�รใหสู้นิำบนำที�ทร�บหรอ่นำ��สูงสูยัติ�อผููท้ี�ไดร้บัมอบอำ�นำ�จหรอ่

ฝ่� �ยกฎหม�ย

ภาระผูกูำพนัิทางกำฎหมายของเรา

ในำฐ�นำะธุรุกจิระดบัโลก เร�ติอ้งปฏิบิตัิติิ�มกฎหม�ยและขอ้บงัคบัหล�ยพนัำ

ฉบบัซึ่่�งบงัคบัใชีใ้นำประเทศที�เร�ติั �งอยู�หรอ่ดำ�เนิำนำก�ร เป็นำนำโยบ�ยของ 

GKN Automotive ที�จะติอ้งปฏิบิตัิติิ�มกฎหม�ยและขอ้บงัคบัที�เร�ยด่ถึอ่อยู�

เสูมอ

กฎหม�ยหล�ยฉบบัที�สู�งผูลกระทบติ�อธุรุกจิของเร�ไดร้บัก�รพจิ�รณ�ในำ

สู�วนำอ่�นำ ๆ ของหลกัจรรย�บรรณนีำ� แติ�เร�ไม�สู�ม�รถึอธุบิ�ยกฎหม�ยทกุขอ้

ในำที�นีำ�ได ้แมว้��เร�จะไม�ค�ดหวงัใหค้ณุเป็นำผููเ้ชีี�ยวชี�ญด�้นำกฎหม�ย แติ�เร�

ค�ดหวงัใหค้ณุระมดัระวงัอยู�เสูมอเพ่�อใหแ้นำ�ใจว��คณุปฏิบิตัิติิ�มกฎหม�ย 

และห�กคณุไม�แนำ�ใจใหข้อคว�มชี�วยเหลอ่จ�กฝ่� �ยกฎหม�ยของเร� 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ทำ�คว�มคุน้ำเคยกบัพ่�นำฐ�นำของกฎหม�ยที�ใชีใ้นำประเทศของคณุหรอ่กบั

บทบ�ทหน้ำ�ที�ของคณุ

• ฝ่่กอบรมด�้นำกฎหม�ยและก�รปฏิบิตัิติิ�มขอ้กำ�หนำดทั �งหมดเม่�อใด

กต็ิ�มที�คณุไดร้บัก�รรอ้งขอ

• ถึ�้รูสู้ก่ว��มนัำนำ��จะผูดิกฎหม�ยใหห้ยดุคดิ

• ห�กคณุมขีอ้สูงสูยั โปรดขอคำ�แนำะนำำ�จ�กฝ่� �ยกฎหม�ยของเร�

$$$$
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OUR CODE (จรรยาบรรณของเรา)

กำารป็ฏิิบติัิติามข้อกำำาหนิดทางกำารค้่ากำารแข่งขนัิอย่างเป็็นิธุรรม

เร�เป็นำธุรุกจิระดบัโลก บคุล�กร ผูลติิภณัฑ์ ์และเทคโนำโลยขีองเร�ข�้ม

พรมแดนำ และเร�โติต้ิอบกบัพนัำธุมติิรท�งธุรุกจิในำหล�ยประเทศและดนิำแดนำ 

สูิ�งนีำ�ทำ�ใหเ้ร�ติอ้งฏิบิตัิติิ�มขอ้จำ�กดัท�งก�รค�้ระหว��งประเทศ รวมถึง่ก�ร

ควำ��บ�ติรที�ห�้มดำ�เนิำนำธุรุกจิกบับ�งประเทศ บรษิทั และบุคคล

เร�ติอ้งปฏิบิตัิติิ�มพธิุกี�รศุลก�กรและก�รนำำ�เข�้และสู�งออกอ่�นำ ๆ และเร�

ยงัอ�จอยู�ภ�ยใติก้�รควบคมุท�งก�รค�้ที�เกี�ยวขอ้งกบัเทคโนำโลยี

สูดุท�้ย เร�ติอ้งเข�้ใจคู�ค�้ท�งธุรุกจิที�มศีกัยภ�พของเร� ซึ่่�งรวมถึง่ก�ร

ติรวจสูอบเพ่�อใหแ้นำ�ใจว��พวกเข�มชีี่�อเสูยีงและเร�ปลอดภยัที�จะดำ�เนิำนำ

ธุรุกจิกบัพวกเข� 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ปฏิบิตัิติิ�ม Trade Compliance Policy (นำโยบ�ยก�รปฏิบิตัิติิ�มขอ้

กำ�หนำดท�งก�รค�้) ของเร� รวมถึง่ก�รขออนุำมตัิกิ�อนำที�จะติดิติ�อกบัคู�

สูญัญ�ในำประเทศที�มคีว�มเสูี�ยงสูงู หรอ่เม่�อผูลติิภณัฑ์จ์ะถึกูนำำ�ไปใชีใ้นำ

แอปพลเิคชีนัำท�งทห�รหรอ่คว�มปลอดภยั

• ปฏิบิตัิติิ�ม Customer, Supplier and Other Counterparty Due 

Diligence Procedures (ขั �นำติอนำก�รติรวจสูอบวเิคร�ะหส์ูถึ�นำะของ

ลกูค�้ ซึ่พัพล�ยเออร ์และคู�สูญัญ�อ่�นำ ๆ) ของเร�เม่�อติดิติ�อกบัลกูค�้ 

ซึ่พัพล�ยเออรห์รอ่พนัำธุมติิรท�งธุรุกจิร�ยใหม�

• ติรวจสูอบใหแ้นำ�ใจว��แบบฟัอรม์ศุลก�กรและคำ�ประก�ศทั �งหมดไดถ้ึกู

กรอกและย่�นำอย��งถึกูติอ้งและทนัำเวล�

กฎหม�ยก�รแข�งขนัำและก�รติ�อติ�้นำก�รผูกูข�ดมผีูลบงัคบัใชีใ้นำทกุประเทศ

ที�เร�ดำ�เนิำนำธุรุกจิ  

เร�ติอ้งแข�งขนัำอย��งเติม็ที�แติ�ติอ้งเป็นำธุรรมและอยู�ภ�ยใติข้อ้กำ�หนำดของ

กฎหม�ย 

พฤติกิรรมติ�อติ�้นำก�รแข�งขนัำที�ผูดิกฎหม�ยเป็นำปัญห�สูำ�คญัในำ

อุติสู�หกรรมของเร� และบรษิทัอ่�นำ ๆ จำ�นำวนำม�กถึกูดำ�เนิำนำคดฐี�นำละเมดิ

กฎ เร�ติอ้งไม�กล�ยเป็นำหน่ำ�งในำนำั �นำ 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ระมดัระวงัเม่�อมกี�รโติต้ิอบกบัคู�แข�ง

• อย��เปิดเผูยขอ้มลูที�ละเอยีดอ�อนำในำก�รแข�งขนัำกบัคู�แข�ง

• ไม�ติกลงหรอ่ทำ�คว�มเข�้ใจเพ่�อกำ�หนำดร�ค� จดัสูรรลกูค�้ อ�ณ�เขติ 

หรอ่ติล�ด เพ่�อสูมรูร้�วมคดิในำก�รประมลูหรอ่ก�รสูมยอมในำก�รเสูนำอ

ร�ค� หรอ่ไม�ทำ�ก�รแข�งขนัำในำลกัษณะใด ๆ

• ฝ่่กอบรมในำเร่�องนีำ�เม่�อไดร้บัก�รรอ้งขอใหเ้สูรจ็สูิ�นำ

• ปฏิบิตัิติิ�ม Competition and Antitrust Law Policy (นำโยบ�ยกฎหม�ย

ก�รแข�งขนัำและก�รติ�อติ�้นำก�รผูกูข�ด) ของเร�

• ห�กคณุมขีอ้สูงสูยัเกี�ยวกบัสูิ�งที�คณุทำ� โปรดขอคำ�แนำะนำำ�จ�กฝ่� �ย

กฎหม�ย
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เร�รวบรวม จดัเกบ็ และใชีข้อ้มลูสู�วนำบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผููค้นำหล�ยพนัำ

คนำ รวมถึง่พนำกัง�นำ ลกูค�้ และซึ่พัพล�ยเออรข์องเร� ก�รถึอ่ครองและก�ร

ประมวลผูลขอ้มลูสู�วนำบคุคลนำั �นำม�พรอ้มกบัคว�มรบัผูดิชีอบท�งกฎหม�ยที�

เขม้งวดม�กข่�นำ

เร�ติอ้งใชี ้จดัเกบ็ และกำ�จดัขอ้มลูนำั �นำอย��งระมดัระวงัในำลกัษณะที�เค�รพ

คว�มเป็นำสู�วนำติวัของแติ�ละบคุคล และสูอดคลอ้งกบักฎหม�ยที�เกี�ยวขอ้งในำ

ทกุประเทศที�เร�ดำ�เนิำนำก�รอยู�

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• รวบรวม ใชี ้และเกบ็รกัษ�ขอ้มลูสู�วนำบคุคลเพ่�อวตัิถุึประสูงคท์�งธุรุกจิ

ที�ชีอบดว้ยกฎหม�ยเท��นำั �นำ

• ปฏิบิตัิติิ�ม Data Protection Policy (นำโยบ�ยก�รปกป้องขอ้มลู) ของ

เร�ซึ่่�งอธุบิ�ยวธิุทีี�คณุใชี ้ประมวลผูล และกำ�จดัขอ้มลูนำั �นำ

• ฝ่่กอบรมเกี�ยวกบัก�รปกป้องขอ้มลูและคว�มเป็นำสู�วนำติวัทั �งหมดที�

รอ้งขอใหเ้สูรจ็สูิ�นำ

• ขอคำ�แนำะนำำ�จ�กผููป้ระสู�นำง�นำก�รปกป้องขอ้มลูในำพ่�นำที�ของคณุหรอ่

ฝ่� �ยกฎหม�ยเม่�อคณุไม�แนำ�ใจ

ข้อมลูส่ว่นิบคุ่ค่ลและค่ว่ามเป็็นิส่ว่นิ
ติวั่
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หลกัำจริยธุรรม

กฎหม�ยและขอ้บงัคบักำ�หนำดม�ติรฐ�นำขั �นำติำ��ที�เร�ติอ้งปฏิบิตัิติิ�มทั �งในำ

ฐ�นำะธุรุกจิและติวับุคคล 

แติ�ก�รปฏิบิตัิติิ�มกฎหม�ยเพยีงอย��งเดยีวนำั �นำไม�เพยีงพอ ก�รมหีลกั

ปฏิบิตัิมิคีว�มหม�ยม�กกว��ก�รปฏิบิตัิติิ�มกฎหม�ย เร�ค�ดหวงัใหค้ณุ

เดนิำหน้ำ�ติ�อไปและประพฤติติินำดว้ยม�ติรฐ�นำท�งจรยิธุรรมสูงูสูดุเสูมอ และ

ปฏิบิตัิติินำในำลกัษณะที�สูะทอ้นำใหเ้หน็ำถึง่ค��นิำยมของ GKN Automotive 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ซึ่่�อสูตัิยแ์ละโปร�งใสู

• ปฏิบิตัิติินำอย��งมอ่อ�ชีพี

• ทำ�หน้ำ�ที�ดว้ยคว�มซึ่่�อสูตัิยส์ูจุรติิ

• เป็นำคนำที�นำ��เชี่�อถึอ่และรกัษ�คำ�มั �นำสูญัญ�และภ�ระผูกูพนัำของคณุ

• เม่�อทำ�ผูดิ ใหเ้ปิดใจและไม�ปิดบงั

• ใหค้ว�มสูำ�คญักบัจติิวญิญ�ณเชี�นำเดยีวกบัจดหม�ยของ Our Code 

(จรรย�บรรณของเร�)
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จะเกิำดอะไรข่�นิหากำฉันิไมแ่น่ิใจว่่า
ต้ิองทำาอย่างไร

ผูลป็ระโยชน์ิทบัซ้ึ่อนิ

กฎหม�ยมคีว�มซึ่บัซึ่อ้นำ และก�รติดัสูนิำว��อะไรเป็นำศลีธุรรม บ�งครั �งอ�จ

ทำ�ไดย้�ก 

ห�กคณุสูงสูยัในำสูิ�งที�คณุกำ�ลงัทำ�อยู� ใหห้ยดุและคดิ ถึ�มติวัเองว��มนัำถึกู

ติอ้งหรอ่ไม� สูอดคลอ้งกบั Our Code (จรรย�บรรณของเร�) หรอ่ไม�

ห�กไม�เป็นำเชี�นำนำั �นำ ใหข้อคว�มชี�วยเหลอ่จ�กผููจ้ดัก�รของคณุ หวัหน้ำ�

อ�วโุสูคนำอ่�นำ หรอ่จ�กฝ่� �ยกฎหม�ย ห�กสูงสูยัใหถ้ึ�มเสูมอ

ผูลประโยชีน์ำทบัซึ่อ้นำอ�จเกดิข่�นำไดเ้ม่�อคว�มสูมัพนัำธุส์ู�วนำติวัหรอ่ผูล

ประโยชีน์ำท�งก�รเงนิำของเร� (หรอ่ของครอบครวัหรอ่เพ่�อนำของเร�) ซึ่อ้นำ

ทบักบัคว�มรบัผูดิชีอบในำบทบ�ทหน้ำ�ที�ของเร�กบั GKN Automotive

ผูลประโยชีน์ำทบัซึ่อ้นำอ�จสู�งผูลติ�อก�รติดัสูนิำใจของเร� ทำ�ล�ยคว�มไว้

ว�งใจ และทำ�ล�ยชี่�อเสูยีงของเร� แมแ้ติ�ก�รปร�กฏิของคว�มขดัแยง้

กส็ู�ม�รถึสูร�้งคว�มเสูยีห�ยได ้ผูลประโยชีน์ำทบัซึ่อ้นำที�อ�จเกดิข่�นำอ�จ

รวมถึง่ก�รแติ�งติั �งหรอ่สู�งติ�อง�นำใหก้บัซึ่พัพล�ยเออรท์ี�คณุสูนำใจเป็นำก�ร

สู�วนำติวั ก�รจ�้งง�นำสูม�ชีกิในำครอบครวัหรอ่คนำที�คณุมคีว�มสูมัพนัำธุส์ู�วนำ

ติวัอย��งใกลช้ีดิ หรอ่มผีูลประโยชีน์ำท�งวตัิถุึกบัลกูค�้หรอ่คู�แข�งของ GKN 

Automotive

ดงันัิ�นิค่ณุต้ิอง:

• พย�ย�มหลกีเลี�ยงสูถึ�นำก�รณ์ที�อ�จสูร�้งคว�มขดัแยง้ระหว��งผูล

ประโยชีน์ำของคณุและผูลประโยชีน์ำของ GKN Automotive

• ในำกรณทีี�มคีว�มขดัแยง้เกดิข่�นำจรงิหรอ่ที�อ�จเกดิข่�นำ ใหแ้จง้และขอ

อนุำมตัิติิ�ม Conflicts of Interest Policy (นำโยบ�ยผูลประโยชีน์ำทบั

ซึ่อ้นำ) ของเร�

• ปฏิบิตัิติิ�มกฎหม�ยที�เกี�ยวขอ้งกบัก�รซึ่่�อข�ยหุน้ำหรอ่หลกัทรพัย ์และ

ห�้มดำ�เนิำนำก�รบนำพ่�นำฐ�นำของขอ้มลูที�อ�อนำไหวติ�อร�ค�ที�ไม�เปิดเผูยติ�อ

สู�ธุ�รณะหรอ่ละเมดิ Securities Dealing Policy (นำโยบ�ยก�รซึ่่�อข�ย

หลกัทรพัย)์ ของเร�

• แจง้เม่�อคณุเหน็ำสูิ�งผูดิปกติิ
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เราต้ิองแข่งขนัิอย่างหนัิกำแต่ิอย่าง
เป็็นิธุรรมและอยูภ่ายใต้ิข้อกำำาหนิด
ของกำฎหมาย 



03
เราดแูลชมุชนิและโลกำของเรา
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คว�มปลอดภยัของผูลติิภณัฑ์เ์ป็นำสูิ�งสูำ�คญัในำอุติสู�หกรรมย�นำยนำติ ์ทกุ 

ๆ วนัำ ผููค้นำนำบัล�้นำพ่�งพ�เทคโนำโลยแีละผูลติิภณัฑ์ข์อง GKN Automotive 

เพ่�อใหพ้วกเข�ปลอดภยั

เร�ติอ้งปฏิบิตัิติิ�มกฎหม�ยว��ดว้ยคว�มปลอดภยัของผูลติิภณัฑ์ท์ี�เร�

ดำ�เนิำนำธุรุกจิ ขอ้กำ�หนำดด�้นำคว�มปลอดภยัของลกูค�้ ขอ้กำ�หนำดด�้นำคว�ม

ปลอดภยัในำอุติสู�หกรรม และ Product Safety Policy (นำโยบ�ยคว�ม

ปลอดภยัของผูลติิภณัฑ์)์ ของ GKN Automotive เร�มุ�งมั �นำที�จะสู�งมอบ

ผูลติิภณัฑ์ท์ี�ไม�เพยีงแค�ติอบสูนำองคว�มติอ้งก�รด�้นำคณุภ�พของลกูค�้

เท��นำั �นำ แติ�ยงัติอบสูนำองด�้นำคว�มปลอดภยัดว้ย 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ปฏิบิตัิติิ�มนำโยบ�ยคว�มปลอดภยัของผูลติิภณัฑ์แ์ละขั �นำติอนำอ่�นำ ๆ

• ฝ่่กอบรมด�้นำคว�มปลอดภยัของผูลติิภณัฑ์ส์ูำ�หรบัพนำกัง�นำทั �งหมด

และฝ่่กอบรมด�้นำคว�มปลอดภยัของผูลติิภณัฑ์เ์ฉพ�ะอ่�นำ ๆ

• ติระหนำกัว��พฤติกิรรมของคณุในำที�ทำ�ง�นำมสีู�วนำชี�วยใหผู้ลติิภณัฑ์ข์อง

เร�มคีว�มปลอดภยั

• ร�ยง�นำขอ้กงัวลด�้นำคว�มปลอดภยัและคว�มสูมบรูณ์ของผูลติิภณัฑ์์

ที�อ�จเกดิข่�นำ (PPSI) แก�ติวัแทนำด�้นำคว�มปลอดภยัของผูลติิภณัฑ์ ์(ผูู้

จดัก�รคณุภ�พหรอ่หวัหน้ำ�วศิวกร)

• แจง้เม่�อคณุเหน็ำสูิ�งผูดิปกติิ

ค่ว่ามป็ลอดภยัและค่ณุภาพของ
ผูลิติภณัฑ์์

กำารป็กำป้็องสิ�งแว่ดล้อม

จดุประสูงคข์องเร�คอ่ก�รขบัเคล่�อนำโลกที�สูะอ�ดข่�นำและยั �งยน่ำม�กข่�นำ ซึ่่�ง

หม�ยคว�มว��ไม�เพยีงแติ�ติอ้งปฏิบิตัิติิ�มกฎหม�ยด�้นำสูิ�งแวดลอ้มเท��นำั �นำ 

แติ�ยงัมองห�วธิุปีรบัปรงุประสูทิธุภิ�พด�้นำสูิ�งแวดลอ้มของเร�อย��งติ�อเน่ำ�อง 

ทั �งวธิุทีี�เร�ดำ�เนิำนำก�รในำโรงง�นำผูลติิและในำสูำ�นำกัง�นำของเร� และในำวธิุทีี�

เร�ออกแบบและผูลติิผูลติิภณัฑ์ข์องเร� เร�มุ�งมั �นำที�จะลดก�รใชีพ้ลงัง�นำ นำำ��

และของเสูยี และลดก�รปล�อยก๊�ซึ่เรอ่นำกระจก โปรดชี�วยใหเ้ร�บรรลเุป้�

หม�ยของเร� 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• สูนำบัสูนุำนำ ThinkGREEN! ทั �งหมด และก�รรเิริ�มด�้นำสูิ�งแวดลอ้มอ่�นำ ๆ 

ในำสูถึ�นำที�ทำ�ง�นำของคณุ

• ทำ�คว�มเข�้ใจขอ้กำ�หนำดด�้นำสูิ�งแวดลอ้มของบทบ�ทหน้ำ�ที�และที�ติั �ง

ของคณุ

• ขอคว�มชี�วยเหลอ่จ�กทมีสูขุภ�พ คว�มปลอดภยั และสูิ�งแวดลอ้มห�ก

จำ�เป็นำ

• ปฏิบิตัิติิ�มนำโยบ�ยและขั �นำติอนำด�้นำสูิ�งแวดลอ้มของเร�เสูมอ

• แจง้เม่�อคณุเหน็ำสูิ�งผูดิปกติิ
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เร�มุ�งมั �นำที�จะสูร�้งคณูุปก�รเชีงิบวกติ�อชีมุชีนำที�เร�ดำ�เนิำนำก�รอยู� มหีล�ยวธิุี

ที�เร�ทำ�ได้

เร�สู�งเสูรมิก�รดำ�เนิำนำธุรุกจิที�ด ีสูร�้งโอก�สูในำก�รจ�้งง�นำ และใหค้ว�ม

สูนำใจกบัขอ้กงัวลของชีมุชีนำและสูงัคมที�เร�โติต้ิอบดว้ย 

เร�ยงัสูนำบัสูนุำนำองคก์รก�รกุศลและองคก์รชีมุชีนำ และเปิดโอก�สูให้

พนำกัง�นำไดเ้ป็นำอ�สู�สูมคัรและระดมทนุำ 

ค่ณุสามารถสนัิบสนุินิได้โดย:

• ชี�วยเร�สูนำบัสูนุำนำโครงก�รและกจิกรรมในำชีมุชีนำทอ้งถึิ�นำของเร�และ

สูนำบัสูนุำนำใหผูู้อ้่�นำทำ�เชี�นำเดยีวกนัำ 

• นำำ�เสูนำอแนำวคดิว��เร�จะชี�วยไดอ้ย��งไร

• พย�ย�มลดผูลกระทบด�้นำลบที�เร�อ�จมตีิ�อชีมุชีนำที�เร�ดำ�เนิำนำก�รอยู�ให้

น้ำอยที�สูดุ

• แจง้ใหท้ร�บถึง่ง�นำด ีๆ ที�คณุทำ�นำอก GKN Automotive เพ่�อสูนำบัสูนุำนำ

องคก์รก�รกุศลและชีมุชีนำของคณุ

กำารสนัิบสนุินิชมุชนิ
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เร�มุ�งมั �นำที�จะเค�รพสูทิธุมินุำษยชีนำขั �นำพ่�นำฐ�นำในำก�รดำ�เนิำนำง�นำของเร� ห�วง

โซึ่�ค��นิำยมของเร� และในำชีมุชีนำที�เร�ดำ�เนิำนำก�รอยู� 

เร�พย�ย�มหลกีเลี�ยงก�รสูมรูร้�วมคดิในำก�รละเมดิสูทิธุมินุำษยชีนำ และใชี้

อทิธุพิลของเร�เพ่�อสู�งเสูรมิก�รปฏิบิตัิติิ�มสูทิธุมินุำษยชีนำ ซึ่่�งรวมถึง่คว�ม

มุ�งมั �นำของเร�ในำก�รติ�อสููก้บัก�รเป็นำท�สูยคุใหม�ในำทกุรปูแบบ และเพ่�อให้

มั �นำใจว�� GKN Automotive และซึ่พัพล�ยเออรแ์ละคู�ค�้ท�งธุรุกจิของเร�จะ

ไม�ใชีห้รอ่ยอมใหม้กี�รใชีแ้รงง�นำเดก็หรอ่แรงง�นำที�ถึกูบงัคบั ผูกูมดั หรอ่

โดยไม�สูมคัรใจในำรปูแบบใด ๆ 

สิ�งนีิ�มีค่ว่ามหมายต่ิอค่ณุอย่างไร:

• ปฏิบิตัิติิ�ม Human Rights and Anti-Modern Slavery Policy 

(นำโยบ�ยสูทิธุมินุำษยชีนำและติ�อติ�้นำก�รเป็นำท�สูยคุใหม�) ของเร�

• แจง้ห�กคณุเหน็ำคนำไดร้บัก�รปฏิบิตัิใินำลกัษณะที�อ�จเป็นำท�สูยคุใหม�

เพ่�อใหเ้ร�สู�ม�รถึติรวจสูอบเพิ�มเติมิได้

• ติรวจสูอบใหแ้นำ�ใจว��คว�มมุ�งมั �นำของเร�ในำก�รติ�อสููก้บัก�รเป็นำท�สู

ยคุใหม�นำั �นำไดร้บัก�รสู่�อสู�รอย��งชีดัเจนำไปยงัพนัำธุมติิรท�งธุรุกจิของ

เร� รวมถึง่ผู��นำ Supplier Code of Conduct (จรรย�บรรณสูำ�หรบั

ซึ่พัพล�ยเออร)์ ของเร�ดว้ย

• ปฏิบิตัิติิ�ม Customer, Supplier and Other Counterparty Due 

Diligence Procedures (ขั �นำติอนำก�รติรวจสูอบวเิคร�ะหส์ูถึ�นำะของ

ลกูค�้ ซึ่พัพล�ยเออร ์และคู�สูญัญ�อ่�นำ ๆ) ของเร� และปฏิเิสูธุที�จะ

ดำ�เนิำนำธุรุกจิกบัฝ่� �ยใดฝ่� �ยหน่ำ�งที�เกี�ยวขอ้ง

• ดำ�เนิำนำก�รฝ่่กอบรมทั �งหมดที�คณุถึกูรอ้งขอ

สิทธิุมนุิษยชนิและกำารเป็็นิทาสยคุ่
ใหม่
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ก�รสู่�อสู�รที�ชัีดเจนำ เปิดเผูย และติรงไปติรงม�เป็นำสิู�งสูำ�คัญในำก�รสูร้�ง

คว�มไว้ว�งใจให้กับพนัำกง�นำลูกค้� ซัึ่พพล�ยเออร์ นัำกลงทุนำ สู่�อ สู�ธุ�รณะ 

และชุีมชีนำที�เร�ดำ�เนิำนำก�ร 

ก�รสู่�อสู�รของ GKN Automotive ท้ังหมดควรมีคว�มชัีดเจนำ ถูึกต้ิอง และ

สู่�อสู�รในำลักษณะที�แสูดงค��นิำยมและรักษ�ช่ี�อเสีูยงของเร� 

ส่ิงน้ีิมีค่ว่ามหมายต่ิอคุ่ณอย่างไร:

• ปฏิิบัติิติ�มนำโยบ�ยก�รสู่�อสู�รของเร�

• ดำ�เนิำนำก�รในำลักษณะที�ปสูะท้อนำให้เห็นำถ่ึงค��นิำยมของเร�และกป้อง

หร่อปรับปรุงช่ี�อเสีูยงและแบรนำด์ของเร�เสูมอ

• ห้�มแสูดงคว�มคิดเห็นำหร่อแถึลงก�รณ์ติ�อสู�ธุ�รณะในำนำ�มของ 

GKN Automotive เว้นำแติ�จะได้รับอนุำมัติิจ�กทีมสู่�อสู�รของเร� และ

หลีกเลี�ยงสูถึ�นำก�รณ์ที�คว�มคิดเห็นำสู�วนำตัิวของคุณอ�จถูึกตีิคว�มว��

เป็นำคว�มคิดเห็นำหร่อรับรองโดย GKN Automotive

• เม่�อมีก�รสู่�อสู�ร ต้ิองให้แนำ�ใจว��มีคว�มชัีดเจนำ ถูึกต้ิองติ�มคว�มเป็นำ

จริง และไม�สู�ม�รถึตีิคว�มผิูดได้

• คิดเสูมอว��ก�รสู่�อสู�รเป็นำล�ยลักษณ์อักษรในำวันำหน่ำ�งอ�จถูึกเปิดเผูย

ติ�อสู�ธุ�รณะ ดังน้ัำนำให้ระวังคำ�พูดที�คุณใช้ี

• อย��พูดอะไรในำที�สู�ธุ�รณะที�คุณไม�อย�กได้ยินำซ้ึ่ำ�

• ใช้ีสู่�อสัูงคมออนำไลน์ำอย��งระมัดระวังและสูอดคล้องกับ Social Media 

Policy (นำโยบ�ยสู่�อสัูงคมออนำไลน์ำ) ของเร� 

กำารสื�อสาร

ลกูค�้และซึ่พัพล�ยเออรข์องเร�มคีว�มสูำ�คญัติ�อธุรุกจิของเร� และเร�เชี่�อ

ในำก�รสูร�้งคว�มสูมัพนัำธุท์ี�แขง็แกร�ง มุ�งมั �นำ และสูร�้งมลูค��กบัพวกเข�

แมว้��เร�จะไม�เหน็ำดว้ยในำทกุเร่�องเสูมอไป แติ�เร�เชี่�อในำก�รปฏิบิตัิติิ�อลกูค�้

และซึ่พัพล�ยเออรข์องเร�ดว้ยคว�มเค�รพ ยตุิธิุรรม และดว้ยคว�มซึ่่�อสูตัิย์

สูจุรติิ นำอกจ�กนีำ� เร�ยงัค�ดหวงัใหล้กูค�้และซึ่พัพล�ยเออรข์องเร�แสูดง

ม�ติรฐ�นำก�รดำ�เนิำนำธุรุกจิแบบเดยีวกนัำกบัที�เร�ทำ� 

ซ่ึ่�งหมายค่ว่ามว่่าเราทกุำค่นิต้ิอง:

• ประพฤติติินำในำลกัษณะที�สู�งเสูรมิก�รพฒันำ�คว�มสูมัพนัำธุท์ี�ยน่ำย�ว 

สูร�้งคว�มไวว้�งใจ

• ปฏิบิตัิติิ�อลกูค�้และซึ่พัพล�ยเออรข์องเร�ดว้ยคว�มเค�รพและคว�ม

สูภุ�พที�เร�ค�ดหวงัใหค้นำอ่�นำทำ�กบัเร�

• มองติวัเองผู��นำสู�ยติ�ลกูค�้

• ติรวจสูอบใหแ้นำ�ใจว��เง่�อนำไขของขอ้ติกลงของเร�กบัลกูค�้และ

ซึ่พัพล�ยเออรม์คีว�มชีดัเจนำ ในำขณะที�ปกป้องผูลประโยชีน์ำของเร�

อย��งเพยีงพอ

• ติรวจสูอบประสูทิธุภิ�พของซึ่พัพล�ยเออรข์องเร�อย��งสูมำ��เสูมอและ

ใหแ้นำ�ใจว��พวกเข�ปฏิบิตัิติิ�มม�ติรฐ�นำของเร� รวมถึง่ Supplier Code 

of Conduct (จรรย�บรรณสูำ�หรบัซึ่พัพล�ยเออร)์ ของเร�

ค่ว่ามสมัพนัิธุก์ำบัลกูำค้่าและซึ่พัพลาย
เออร์



Anti-Bribery and Corruption Policy (นำโยบ�ยติ�อติ�้นำก�รติดิสูนิำบนำและก�ร

ทจุรติิ)

Gifts and Hospitality Policy (นำโยบ�ยของขวญัและก�รติอ้นำรบั) 

Donations and Sponsorship Policy (นำโยบ�ยก�รบรจิ�คและก�รเป็นำผูู้

สูนำบัสูนุำนำ)

Sales Agents and Consultants Policy (นำโยบ�ยติวัแทนำข�ยและที�ปรก่ษ�)

Competition and Antitrust Law Policy (นำโยบ�ยก�รแข�งขนัำและก�รติ�อติ�้นำ

ก�รผูกูข�ด) 

Trade Compliance Policy (นำโยบ�ยก�รปฏิบิตัิติิ�มขอ้กำ�หนำดท�งก�รค�้)

Customer Due Diligence Procedure (ขั �นำติอนำก�รติรวจสูอบวเิคร�ะห ์

สูถึ�นำะลกูค�้)

Supplier Due Diligence Procedure (ขั �นำติอนำก�รติรวจสูอบวเิคร�ะหส์ูถึ�นำะ

ซึ่พัพล�ยเออร)์

Other Counterparty Due Diligence Procedure (ขั �นำติอนำก�รติรวจสูอบ

วเิคร�ะหส์ูถึ�นำะคู�สูญัญ�อ่�นำ ๆ)

Data Protection Policy (นำโยบ�ยก�รปกป้องขอ้มลู)

Conflict of Interest Policy (นำโยบ�ยผูลประโยชีน์ำทบัซึ่อ้นำ)

Securities Dealing Policy (นำโยบ�ยก�รซึ่่�อข�ยหลกัทรพัย)์

นำโยบ�ยด�้นำสูิ�งแวดลอ้ม ไม�ว��จะใชีท้ั �วโลก 

หรอ่เฉพ�ะกบัสูถึ�นำที�ทำ�ง�นำของคณุ

ขั �นำติอนำคณุภ�พ ไม�ว��จะใชีท้ั �วโลก

หรอ่เฉพ�ะกบัสูถึ�นำที�ทำ�ง�นำของคณุ

Product Safety Policy and Procedure (นำโยบ�ยและขั �นำติอนำด�้นำคว�ม

ปลอดภยัของผูลติิภณัฑ์)์

Human Rights and Anti-Modern Slavery Policy (นำโยบ�ยสูทิธุมินุำษยชีนำ

และติ�อติ�้นำก�รเป็นำท�สูยคุใหม�)

Document Retention Policy (นำโยบ�ยก�รเกบ็รกัษ�เอกสู�ร)

Social Media Policy (นำโยบ�ยสู่�อสูงัคมออนำไลน์ำ)

Communication Policy (นำโยบ�ยก�รสู่�อสู�ร)

อ่านิเพิ�มเติิม
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