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สาส์น
จากประธาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 โดยตระกูลกูติเยร์ (Coutier) กลุ่มธุรกิจ
ครอบครัว AKWEL ดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นของค่�นิยมที่ประกอบด้วย 
คว�มเรียบง่�ย คว�มน่�เชื่อถือ ก�รทำ�ง�นเป็นทีม และประสิทธิภ�พ
และได้ถ่�ยทอดค่�นิยมเหล่�นี้ไปยังไปยังทีมง�น พันธมิตร และลูกค้� 

ค่�นิยมดังกล่�วสนับสนุนก�รเปิดตัว AKWEL ในระดับส�กลซึ่งให้
บริก�รผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกในวันนี้

เพื่อให้ก�รผจญภัยและก�รพัฒน�ของกลุ่มยังคงดำ�เนินต่อไปอีก
หล�ยชั่วอ�ยุคน ฝ่�ยบริห�รมีคว�มมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันและส่งเสริม
วัฒนธรรมนี้ทุกวัน เพื่อส่งต่อค่�นิยมพื้นฐ�นและเพื่อให้แน่ใจว่�มีก�ร
ปฏิบัติต�มกฎจริยธรรมภ�ยในบริษัท

เนื่องจ�กบริษัทได้ขย�ยธุรกิจออกสู่ระดับโลกในวันนี้ เร�จึงต้องก�ร
จัดทำ�แนวท�งปฏิบัติท่ีเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติต�มกฎบัตรจริยธรรม
อย่�งเป็นท�งก�ร 

เอกส�รน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวท�งสำ�หรับทุกคนในบริษัท 
โดยกำ�หนดกฎเกณฑ์ท่ีควบคุมก�รปฏิบัติง�นของเร�และคว�ม
สัมพันธ์ของเร�กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกที่ทั่วโลก

เพื่อให้เกิดผล ผู้ร่วมง�นของเร�และผู้บริห�รทุกคนจะต้องปฏิบัติต�ม
กฎบัตรฉบับนี้ เร�ทุกคนต้องปฏิบัติต�มไม่ว่�ในตำ�แหน่งใด 

ม�ทิเยอ กูติเยร์ 
 
(Mathieu COUTIER)
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
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ทำาไมต้องมีกฎบัตรจริยธรรม? 

กลุ่ม AKWEL ดำ�เนินธุรกิจในสภ�พแวดล้อมที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวล� มีคว�มท้�ท�ย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหล�ยกลุ่ม (ลูกค้� 
คู่แข่ง ซัพพล�ยเออร์ และพันธมิตร หน่วยง�นในท้องถิ่น นักลงทุน ... 
) 

ในบริบทนี้ คว�มปลอดภัยของผู้คน คุณภ�พ คว�มพึงพอใจของลูกค้� 
ก�รเค�รพกฎหม�ย สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำ�คัญ
ของคว�มกังวล และก�รดำ�เนินง�นประจำ�วันของเร� ผู้ร่วมง�นของ 
AKWEL ทุกคนและบุคคลภ�ยนอกที่ถูกเรียกให้ทำ�ง�นร่วมกับเร�จะ
ต้องมีทัศนคติท่ีรับผิดชอบและแจ้งเตือนทุกสถ�นก�รณ์ท่ีระบุว่�มี
คว�มเส่ียงหรือมีผลกระทบต่อหลักก�รและค่�นิยมของเร�เพื่อให้เร�
ส�ม�รถแก้ไขได้

ในเรื่องนี้ กฎบัตรจริยธรรมของกลุ่ม AKWEL มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หลักยึดที่ชัดเจนสำ�หรับทุกคน เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติโดยไม่
ต้องกล่�วถึงทุกหัวข้อหรือตอบคำ�ถ�มทุกข้อ 
กฎจริยธรรมของกลุ่ม AKWEL ที่ระบุไว้ในเอกส�รนี้เกิดจ�กจ�กหลัก
ก�รพื้นฐ�นบนพื้นฐ�นของสิทธิมนุษยชน ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยของ
ประเทศที่เร�ดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งประมวลกฎหม�ย กฎบัตร ระเบียบข้อ
บังคับ และสัญญ�ต่�ง ๆ ที่ควบคุมก�รทำ�ง�นภ�ยในกลุ่มของเร�

ก�รเค�รพกฎหม�ยซึ่งเป็นข้อกำ�หนดท�งจริยธรรมอันดับแรกสถ�น
ท่ีปฏิบัติง�นของเร�ท้ังหมดต้องใช้ข้อผูกพันท�งกฎหม�ยของแต่ละ
ประเทศที่เร�ดำ�เนินธุรกิจ 

เนื่องจ�กขน�ดของกลุ่มบริษัท กฎบัตรจริยธรรมจะเป็นม�ตรฐ�นที่ใช้
ร่วมกัน กรอบก�รอ้�งอิงทั่วไปเป็นสิ่งที่บริษัทของเร�และพนักง�นทุก
คนส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง

กลุ่ม AKWEL และฝ่�ยบริห�รกำ�หนดว่�เป็นหน้�ที่ของพวกเข�ที่จะ
ต้องให้ก�รปฏิบัติต�มใหลักก�รแต่ละข้อที่กำ�หนดไว้ในเอกส�ร)บับนี้
ท้ังหมดล้วนม�จ�กฐ�นของค่�นิยมท่ีเป็นแรงบันด�ลใจในก�รตัดสิน
ใจของเร�และทำ�ให้เร�มีคว�มมุ่งมั่น
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ค่านิยม AKWEL 

ความเรียบง่าย
คว�มเรียบง่�ย สัจนิยม และปฏิบัตินิยมได้ชี้นำ�เร�ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทั้ง
ในด้�นโซลูชั่นที่เร�นำ�เสนอและในคว�มสัมพันธ์ที่เร�สร้�งขึ้น

ความน่าเชื่อถือ
ก�รจัดระเบียบองค์กรที่มั่นคง คว�มน่�เชื่อถือสำ�หรับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทุกวัน คือคว�มไว้ว�งใจซึ่งกันและกัน คว�มเค�รพและคว�มมุ่ง
มั่นซึงกันและกัน คว�มสอดคล้องกัน คว�มมั่นคง และคว�มยุติธรรม

การทำางานเป็นทีม
เร�สร้�งและปรับใช้โครงก�รกลุ่มของเร�โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
ทำ�ง�นร่วมกันและก�รทำ�ง�นเป็นทีมภ�ยในบริษัท รวมถึงกับลูกค้�
และซัพพล�ยเออร์ของเร�เพื่อให้ทุกคนส�ม�รถไปได้เร็วข้ึนและไกล
ขึ้น

ประสิทธิภาพ
ฝังอยู่ในหัวใจของระบบของเร�ตลอดม� วัฒนธรรมของประสิทธิภ�พ
อุตส�หกรรม ประสิทธิภ�พ 
 
ผลลัพธ์ และคว�มพึงพอใจของลูกค้� คือแรงผลักดัน 
 
ของก�รพัฒน�และคว�มก้�วหน้�ของเร�

นับตั้งแต่ก่อตั้ง กลุ่ม AKWEL 
ได้ปลูกฝังค่�นิยมของโลก 
 
และเป็นของแท้จ�กธุรกิจ
ครอบครัว 
สิ่งเหล่�นี้แสดงออกม�จ�ก
แนวคิดหลัก ๆ สี่ข้อ:
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ใช้กฎบัตรจริยธรรมอย่างไร? 

ผู้ร่วมง�นของเร�ทุกคนและผู้ให้บริก�รภ�ยนอกทุกร�ยท่ีทำ�ง�น
ในน�มของ AKWEL จะต้องมีทัศนคติที่รับผิดชอบและแจ้งเตือน
สถ�นก�รณ์ใด ๆ ที่ระบุว่�มีคว�มเสี่ยงเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไข 

ด้วยเหตุนี้ กฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มจึงกำ�หนดจรรย�บรรณและ
ม�ตรฐ�นที่ชัดเจนสำ�หรับทุกคน กฎบัตรจริยธรรมนี้ถือว่�เป็นกรอบ
อ้�งอิงทั่วไป ไม่ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มทุกข้อในร�ยละเอียด ค�ดก�รณ์
ทุกสถ�นก�รณ์หรือแก้ไขปัญห�ทุกเรื่อง แต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ
ซักถ�มอย่�งต่อเนื่อง จะช่วยในก�รระบุสถ�นก�รณ์ที่จำ�เป็นต้อง
ร�ยง�น

ต�มสิทธิในก�รแจ้งเตือนที่กำ�หนดขึ้นภ�ยใน AKWEL  "จะไม่มีผู้ร่วม
ง�นคนใดได้รับก�รลงโทษ ปลดออกหรือได้รับก�รเลือกปฏิบัติจ�ก
ก�รรู้เห็นก�รกระทำ�ท่ีกำ�หนดไว้ข้�งต้นหรือจ�กก�รร�ยง�นก�รกระทำ�
เหล่�นั้น “
เร�แต่ละคนจึงส�ม�รถปฏิบัติง�นด้วยคว�มมั่นใจได้: ขั้นตอนก�รแจ้ง
เตือนแบบเปิดใด ๆ จะได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเป็นคว�มลับและกลุ่ม 
AKWEL จะดำ�เนินก�รทุกสิ่งเพื่อให้เป็นไปต�มที่ค�ดหวัง

ในก�รร�ยง�นก�รปฏิบัติหรือสถ�นก�รณ์ท่ีขัดต่อกฎของกฎบัตรท่ีเกิด
ขึ้น พนักง�นจะต้องให้คว�มสำ�คัญกับช่องท�งปกติ (ลำ�ดับชั้น คณะ
กรรมก�รเฉพ�ะด้�น) ก่อนที่จะใช้ขั้นตอนก�รแจ้งเตือนอย่�งมืออ�ชีพ 
พวกเข�จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่�จะลงทะเบียนต�มกฎหม�ยและ
กฎระเบียบที่ใช้บังคับในประเทศที่ตนพำ�นักหรือที่ตนทำ�ง�น 

ผู้ร่วมง�นใด ๆ ที่พบคำ�ถ�ม สังเกตสถ�นก�รณ์ หรือคว�มประพฤติซึ่ง
ดูเหมือนว่�เข�จะขัดกับเน้ือห�ของกฎบัตรและหลักจรรย�บรรณท่ีมีอยู่
ภ�ยในกลุ่มและหลักก�รของ AKWEL ส�ม�รถแจ้งให้ บุคคลดังต่อไป

นี้ทร�บ : 

.  ผู้จัดก�รโดยตรงหรือโดยอ้อมของตน (บุคคลที่ควรติดต่อ)

.  บุคคลต่�ง ๆ ในท้องถิ่นต่�ง ๆ ขึ้นอยู่กับเรื่อง (ผู้จัดก�รฝ่�ย
ทรัพย�กรมนุษย์ ผู้จัดก�ร QSE2 ผู้ควบคุมก�รจัดก�ร เจ้�หน้�ที่
ไอที)

.  ตัวแทนท�งกฎหม�ยของไซต์ง�นที่ตรวจพบสถ�นก�รณ์

.  และ ท�งเลือกสุดท้�ยเจ้�หน้�ที่จริยธรรม 
(ethics@akwel-automotive.com)คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้อกำ�หนดเบื้องต้น

สำ�หรับก�รร�ยง�น

-

-

สิทธิ์ในก�รแจ้งเตือน

แหล่งข้อมูลภายใน: 
ขั้นตอนก�รแจ้งเตือนของ AKWEL และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจ�กปฏิบัติต�มกฎหม�ยในประเทศหรือระหว่�งประเทศแล้ว 
กฎบัตรของเร�มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ไปใช้และถ่�ยทอดหลักก�รของ
กลุ่ม AKWEL กฎบัตรของเร�มีไว้เพื่อช่วยให้ผู้ร่วมง�นและพันธมิตร
ของเร�ทุกคนจัดก�รกับคำ�ถ�มด้�นจริยธรรมท่ีพวกเข�อ�จเผชิญใน
บริบทของก�รทำ�ง�นประจำ�วัน

เอกส�รฉบับน้ีให้กฎท่ัวไปท่ีจะต้องใช้เป็นพื้นฐ�นสำ�หรับก�รดำ�เนิน
ก�รหรือก�รตัดสินใจในแต่ละประเด็นหลักที่กล่�วถึง บ�งครั้ง มีก�ร
ยกตัวอย่�งเพื่ออธิบ�ยบริบทให้ชัดแจ้งขึ้น และก�รอ้�งอิงถึงเอกส�ร
ภ�ยนอกหรือภ�ยในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นห�กจำ�เป็น

AKWEL ได้ก่อตั้งขึ้นในหล�ยประเทศควบคุมโดยกฎหม�ย ประเพณี
และก�รปฏิบัติของภูมิภ�คเฉพ�ะ เมื่อใดก็ต�มที่ข้อกำ�หนดในท้องถิ่น
แตกต่�งจ�กม�ตรฐ�นที่เร�ใช้ เร�จะต้องใช้กฎที่เข้มงวดที่สุด

กฎบัตรจริยธรรมมีให้สำ�หรับผู้ร่วมง�น ลูกค้�และพันธมิตรทุกคนของ 
AKWEL ทั่วโลก เอกส�รฉบับนี้ส�ม�รถเข้�ถึงได้และส�ม�รถดูได้ทั้ง
ในเว็บไซต์ของเร�และในพอร์ทัลก�รทำ�ง�นร่วมกันของเร� (ระบบ
ข้อมูลภ�ยในของกลุ่ม)

071. บทนำ�



2.  กฎ
จริยธรรม 
ในที่ทำ�ง�น 
ความสมดุลและความหลากหลายท่ีเหนือกว่าภายในทีมของเรา
แสดงถึงสินทรัพย์ที่แท้จริงสำาหรับกลุ่ม AKWEL

เร�สนับสนุนและพิจ�รณ�ว่�เป็นคว�มสำ�คัญอันดับแรก ก�รปกป้อง“ 
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐ�นในศักดิ์ศรีและคุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์ ใน
สิทธิที่เท่�เทียมกันของช�ยและหญิง” ต�มที่ยอมรับในระดับส�กล
ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษชน



ความเสมอภาค                                                    
ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย

การ 
เลือกปฏิบัติ

ต�มอนุสัญญ�ขององค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ (ILO) และหลัก
ก�รที่แสดงโดย Global Compact กลุ่ม AKWEL กำ�หนดกิจกรรมที่
เป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับค่�ตอบแทน ก�รฝึกอบรมก�รพัฒน�วิช�ชีพ 
และสภ�พก�รทำ�ง�นเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งวิช�ชีพระหว่�งผู้หญิง
และผู้ช�ย ในแต่ละวัน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในเว็บไซต์ต่�ง ๆ  ของเร�โดย
ก�รมีอยู่ ก�รเผยแพร่ และก�รใช้กระบวนก�รสรรห�บุคคล�กรเดียวกัน 
ก�รสัมภ�ษณ์เพื่อประเมิน ก�รเข้�ถึงก�รฝึกอบรมและผลตอบแทน 
วิธีก�รท้ังหมดเหล่�น้ีจะนำ�ม�ดำ�เนินก�รต�มคว�มส�ม�รถของผู้ร่วม
ง�นและผู้สมัครเท่�นั้น
สำ�หรับคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ หลักก�รของกลุ่มคือก�รส่งเสริมก�ร
พัฒน�วิช�ชีพ ด้วยเหตุนี้ ก�รประก�ศง�นของเร�ทั้งหมดจึงมีให้
สำ�หรับผู้ร่วมง�นของเร�ทั่วโลก ภ�ยในบริษัท บนพอร์ทัลก�รทำ�ง�น

ร่วมกันของเร� และจ�กภ�ยนอกบนเว็บไซต์ของกลุ่ม และในเว็บไซต์
สำ�หรับก�รสรรห�บุคล�กร

แหล่งข้อมูลภายใน: 
กระบวนก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล, ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลและก�รระดม
บุคล�กร (SUP04)

แหล่งข้อมูลภายนอก : 
อนุสัญญาพื้นฐานฉบับที่ 100 
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
หลักการข้อ 6 ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

กลุ่ม AKWEL ห้�มมิให้มีก�รเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต�มแนวท�งของ
องค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศและข้อบังคับภ�ยในไซต์ง�นแต่ละ
แห่ง 

ดังนั้น“ จะไม่มีบุคคลใดถูกกีดกันออกจ�กกระบวนก�รก�รสรรห�
บุคล�กรหรือก�รเข้�ฝึกง�นหรือระยะเวล�ก�รฝึกอบรมในบริษัท จะ
ไม่มีผู้ร่วมง�นคนใดถูกลงโทษ ถูกไล่ออก หรือถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่�
โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเกี่ยวกับค่�ตอบแทน ก�ร
ฝึกอบรม ก�รปรับเปลี่ยนประเภท ก�รมอบหม�ยง�น คุณสมบัติ ก�ร
จัดประเภท ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง ก�รย้�ยง�น หรือก�รต่ออ�ยุสัญญ�
อันสืบเนื่องม�จ�กเพศ ประเพณี,รสนิยมท�งเพศ อ�ยุ สถ�นภ�พก�ร
สมรสหรือก�รตั้งครรภ์ ลักษณะท�งพันธุกรรม, ก�รเป็นสม�ชิกหรือไม่

แหล่งข้อมูลภายใน: 
ข้อบังคับภ�ยในของแต่ละไซต์ง�น 

แหล่งข้อมูลภายนอก :  
อนุสัญญาพื้นฐานฉบับที่ 111 
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
หลักการข้อ 6 ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

เป็นสม�ชิก จริงหรือสงสัย กลุ่มช�ติพันธุ์ ประเทศหรือเชื้อช�ติ คว�ม
คิดเห็นท�งก�รเมือง สหภ�พหรือกิจกรรมร่วมกันคว�มเชื่อท�งศ�สน� 
ลักษณะท�งก�ยภ�พ น�มสกุล หรือเนื่องจ�กสุขภ�พหรือคว�มพิก�ร 
“
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในที่ทำางาน

ผู้ร่วมง�นทุกคนในกลุ่มมีสิทธิท่ีจะทำ�ง�นในสภ�พแวดล้อมท่ีดีและ
ปลอดภัย

คว�มปลอดภัยคือ คว�มสำ�คัญอันดับแรกของเร� เป็นหัวใจของ
กระบวนก�รทั้งหมดของเร� ทุก ๆ วัน ในทุก ๆ ท่วงท่� ในแต่ละไซต์
ง�นของเร� ทุกคนที่ทำ�ง�นกับ AKWEL ไม่ว่�จะเป็นผู้ร่วมง�น ผู้ให้
บริก�รหรือซัพพล�ยเออร์ต้องแน่ใจว่�มีก�รพัฒน�ในสภ�พแวดล้อม
ก�รทำ�ง�นที่ดีและปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจในสิ่งนี้ กลุ่ม AKWEL ได้รวมคว�มปลอดภัยและ
ก�รป้องกันสุขภ�พของพนักง�น QSE2 (Qualité Sécurité 
Environnement Énergie) นโยบ�ยคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นและ
วัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องมีก�รปรับและกำ�หนดในพื้นท่ีโดยคำ�นึงถึง
ลักษณะเฉพ�ะของสถ�นประกอบก�รแต่ละแห่ง
ขั้นตอนนี้ซึ่งได้รับก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง มีให้สำ�หรับผู้ร่วมง�นทุก
คนนอกเหนือจ�กกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับของประเทศ

แหล่งข้อมูลภายนอก : 
ขั้นตอนก�รแจ้งเตือน 
นโยบ�ย QSE2 ของกลุ่มและบริษัท

แหล่งข้อมูลภายนอก : 
อนุสัญญาพื้นฐานฉบับที่ 155
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
มาตรฐาน IATF 16949, ISO 45 001 หรือ OHSAS 18 001

นอกจ�กนี้ กลุ่มยังกำ�หนดให้ใช้และปฏิบัติต�มกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับก�รล่วงละเมิด AKWEL  จึงห้�มมิให้มีก�รกระทำ�ใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ก�รล่วงละเมิดท�งศีลธรรมหรือท�งเพศ

พนักง�นใด ๆ ที่สังเกตเห็นว่�มีอันตร�ยเกิดขึ้นต่อตนเองหรือผู้อื่น
จะต้องแจ้งผู้จัดก�รของตนหรือผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลของตน
ทร�บทันที คำ�ร้องขอทั้งหมดจะได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเป็นคว�มลับ
สูงสุดต�มสิทธิก�รแจ้งเตือนที่มีอยู่ภ�ยในบริษัท 

แรงงานบังคับ                                                       
และแรงงานเด็ก

 
 
ในระหว่�งคว�มสัมพันธ์ในก�รทำ�ง�น กลุ่มรับรองว่�พนักง�นมีอิสระ
ในก�รยอมรับหรือปฏิเสธง�น ก�รพัฒน�ภ�ยในกลุ่ม แสดงคว�มคิด
เห็น ในก�รเป็นสม�ชิกสหภ�พ และในก�รยกเลิกสัญญ�ก�รจ้�งง�น
ของตนต�มกฎหม�ยและก�รปฏิบัติที่ใช้บังคับในประเทศของตน
ต�มแนวท�งขององค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศเกี่ยวกับอ�ยุข้ัน
ต่ำ�และภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ยแห่งช�ติ กลุ่ม AKWEL มุ่งมั่นที่
จะยกเลิกก�รใช้แรงง�นเด็กอย่�งมีประสิทธิภ�พโดยห้�มมิให้มีก�ร

แหล่งข้อมูลภายใน: 
กระบวนก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล, ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลและก�รระดม
บุคล�กร (SUP04)

แหล่งข้อมูลภายนอก : 
อนุสัญญาพื้นฐานฉบับที่ 29, 105,138 และ 182 
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
หลักการข้อ 6 ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

ทำ�ง�นสำ�หรับผู้สมัครท่ีไม่มีอ�ยุข้ันต่ำ�ท่ีจำ�เป็นหรือ/และผู้ท่ีไม่ปฏิบัติ
ต�มข้อผูกพันท�งกฎหม�ยของประเทศที่ดำ�เนินธุรกิจ

กลุ่ม AKWEL ห้�มมิให้มีก�รใช้แรงง�นบังคับหรือก�รเกณฑ์แรงง�น
ไม่ว่�ในรูปแบบใด

102. กฎจริยธรรมในที่ทำ�ง�น



ต�มอนุสัญญ�องค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิในก�รรวม
ตัวและก�รเจรจ�ต่อรองในกรอบของกฎหม�ยแห่งช�ติ กลุ่ม AKWEL 
สนับสนุนก�รเจรจ�ท�งสังคมระหว่�งตัวแทนพนักง�นและผู้บริห�ร
เพื่อให้มีก�รพูดคุยอย่�งสร้�งสรรค์ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเรื่องคว�ม
สัมพันธ์และสภ�พก�รทำ�ง�นและก�รจ้�งง�น

ต�มบทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภ�พในก�รสม�คมและก�รคุ้มครองสิทธิ
ในก�รรวมตัว กลุ่ม AKWEL เค�รพสิทธิของผู้ร่วมง�นในก�รเข้�ร่วม
สหภ�พแรงง�น แต่งตั้งตัวแทนและได้รับก�รเลือกตั้งต�มลักษณะ
เฉพ�ะของแต่ละประเทศ

แหล่งข้อมูลภายนอก : 
อนุสัญญาพื้นฐานฉบับที่ 87 และ 98 
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
หลักการข้อ 3 ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

สิทธิในการรวมตัวและ                                          
การร่วมเจรจาต่อรอง

การฝึกอบรม                                                       
และพัฒนาทักษะ

ผู้ร่วมง�นจะเข้�ร่วมโปรแกรมก�รบูรณ�ก�รท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
คว�มเชี่ยวช�ญของพวกเข� ก�รบูรณ�ก�รนี้โดยผู้จัดก�ร และ/หรือผู้
สอนจะม�พร้อมกับก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือและกระบวนก�รของ
กลุ่มเพื่อช่วยในปรับตัวให้เข้�กับสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น

แต่ละไซต์ง�น แม้ว่�จะมีอิสระในก�รจัดฝึกอบรมผู้ร่วมง�นของตน
ก็ต�ม จะต้องปฏิบัติต�มแนวท�งปฏิบัติของกลุ่มเพื่อรักษ�และพัฒน�
ทักษะของผู้ร่วมง�นเพื่อปรับให้เข้�กับก�รพัฒน�เทคโนโลยี รวมทั้ง
ก�รพัฒน�ตล�ดและธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อคำ�ขอของลูกค้�ของ
เร�

ประเด็นน้ีเป็นเรื่องของกระบวนก�รเฉพ�ะในระบบก�รจัดก�รส่ิง
แวดล้อมที่มีคุณภ�พ มีคว�มปลอดภัยและพลังง�น

แหล่งข้อมูลภายใน: 
(SUP04) ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล, ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลและก�รระดม
บุคล�กร

แหล่งข้อมูลภายนอก : 
มาตรฐาน ISO 9001 และ IATF 16949
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3.  กฎ
ก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูล 



ความภักดี                                                            
ในการสื่อสารของเรา 

คำากำาจัดความของ                                                
ข้อมูลที่เป็นความลับ 

กลุ่ม AKWEL มุ่งมั่นอย่�งแน่วแน่ต่อคว�มสัมพันธ์ของคว�มไว้ว�งใจ
กับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งสอดคล้องกับค่�นิยมของกลุ่ม

ด้วยจิตวิญญ�ณนี้ เร�จึงมุ่งมั่นที่จะสร้�งวิธีก�รสื่อส�รที่ปรับให้เหม�ะ
กับก�รสนทน�กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่�งๆของเร�:
.  พอร์ทัลก�รทำ�ง�นร่วมกันและแสดงผลบนเว็บไซต์ของเร�เพื่อเป็น

ข้อมูลให้ผู้ร่วมง�นในวงกว้�งและโปร่งใสที่สุด

ข้อมูลจำ�นวนหนึ่งจะได้รับก�รพิจ�รณ�ว่�เป็นคว�มลับ ไม่ว่�จะด้วย
เหตุผลในก�รปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล วิธีก�รสื่อส�รท�งก�รเงินและ
ตล�ดหุ้น หรือทรัพย์สินท�งอุตส�หกรรมหรือทรัพย์สินท�งปัญญ�

ตัวอย่�งเช่น และแต่ไม่จำ�กัดเพียงเท่�นี้:  

.  ข้อมูลท�งก�รเงินของบริษัทที่ไม่ได้เผยแพร่ 

.  ข้อมูลของบริษัทที่ไม่ได้เผยแพร่เกี่ยวกับก�รทำ�ธุรกรรมกับลูกค้�
และซัพพล�ยเออร์ ก�รควบรวมกิจก�รและก�รเข้�ซื้อกิจก�ร ก�ร
ข�ยกิจก�ร

.  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตล�ดผลิตภัณฑ์ ลูกค้� ร�ค�เงื่อนไขสัญญ� 
กลยุทธ์ก�รตล�ดหรือก�รข�ยของเร� รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ซัพพล�ยเออร์ และกิจกรรมก�รแข่งขันของเร� 

.  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
  ผู้ร่วมง�นรวมถึงค่�ตอบแทนหรือโบนัสและไฟล์ของพวกเข�

.  เว็บไซต์สำ�หรับข้อมูลของผู้ชมภ�ยนอกทั้งหมดของเร� (ลูกค้� ผู้
ถือหุ้น ซัพพล�ยเออร์ ผู้สมัคร ... )

.  นโยบ�ยของบริษัท ขั้นตอนและคำ�แนะนำ�ในก�รทำ�ง�น

.   ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับก�รประดิษฐ์ ขอรับสิทธิบัตร ก�ร 
ออกแบบ หรือก�รผลิตผลิตภัณฑ์รวมถึงแผนภ�พ สถิติประสิทธิภ�พ 
กระบวนก�รและข้อมูลก�รผลิต ข้อมูลก�รทดสอบหรือข้อกำ�หน 
ต่�ง ๆ  กฎของก�รดำ�เนินก�รที่ปรับให้เข้�กับกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

133. กฎก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูล



ความลับ                                                               
ในการสื่อสาร
ทางการเงิน                                                         
และรายการตลาดหุ้น 
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ข้อมูลที่เข้�ใจว่�เป็น "ข้อมูลภ�ยใน" เมื่อไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน
และมีคว�มสำ�คัญเพียงพอเมื่อมีก�รใช้หรือก�รเปิดเผยท่ีจะมีผลกระ
ทบต่อร�ค�หุ้น AKWEL และร�ค�ของหลักทรัพย์จดทะเบียน ข้อมูล
ภ�ยในน้ีอ�จเป็นผลลัพธ์ท�งก�รเงินท่ียังไม่ได้เผยแพร่แผนสำ�หรับ
ก�รเข้�ซื้อกิจก�ร หรือก�รจำ�หน่�ยที่ดำ�เนินก�รโดยกลุ่ม ข้อสรุปหรือ
ก�รยกเลิกสัญญ�สำ�คัญ ก�รศึกษ� ก�รวิจัยและก�รพัฒน�ที่ดำ�เนิน
ก�รโดยกลุ่ม 

เร�ห้�มไม่ให้เร�ใช้ข้อมูลภ�ยในอย่�งชัดแจ้งเพื่อตัดสินใจซ้ือหรือ
ข�ยหุ้นในกลุ่ม AKWEL หรือบริษัทอื่น ๆ ที่อ�จได้รับผลกระทบจ�ก
ข้อมูลนี้ ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในน�มของเร�หรือของผู้อื่น

เร�ต้องรับประกันก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูลภ�ยในและ จำ�กัด
ก�รเข้�ถึงของบุคคลจำ�นวนจำ�กัดภ�ยในกลุ่ม ห�กเร�ส�ม�รถ
เข้�ถึงข้อมูลดังกล่�ว เร�จะไม่ส�ม�รถสื่อส�รกับญ�ติหรือใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ส่วนตัว

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ก่อนดำ�เนินก�รกับหุ้น AKWEL เร�จะต้องติดต่อ
เจ้�หน้�ที่จรรย�บรรณของ 
กลุ่มต�มที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: 
ethics@akwel-automotive.com

คำ�ศัพท์: กรณีของข้อมูลที่เรียกว่�ข้อมูลภ�ยใน

-

สำ�หรับก�รสื่อส�รท�งก�รเงิน เร�ต้องมั่นใจในคว�มเท่�เทียมคว�ม
สม่ำ�เสมอ คว�มถูกต้องและคว�มแม่นยำ�ของข้อมูลที่เร�เผยแพร่ ใน
ขณะที่อ�ศัยกระบวนก�รควบคุมภ�ยในของเร�และม�ตรฐ�น โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่ง คำ�แนะนำ�และแนวท�งปฏิบัติของ AMF และม�ตรฐ�น
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ (IFRS)

ร�ยก�รหุ้นของกลุ่ม AKWEL ต้องมีก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบเกี่ยวกับ
ก�รละเมิดตล�ดและก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน จรรย�บรรณในก�รซื้อข�ย
หลักทรัพย์ของเร�เป็นก�รเตือนคนภ�ยใน (เจ้�หน้�ที่บริห�ร ผู้ร่วม
ง�นหรือผู้ให้บริก�รภ�ยนอก) เกี่ยวกับกรอบที่ใช้บังคับกับก�รครอบ
ครอง ก�รสื่อส�รและก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน*

แหล่งข้อมูลภายใน: 
จรรย�บรรณในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์

*   อ้�งถึงกรอบ

แหล่งข้อมูลภายนอก : 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดยุโรป (ESMA)
 หนังสือเล่มที่ II - ข้อบังคับทั่วไปของหน่วยง�นกำ�กับตล�ดก�รเงิน (AMF)
ข้อบังคับ (EU) หม�ยเลข 596/2014 ของรัฐสภ�ยุโรปและสภ�ว่�ด้วยก�ร
ละเมิดตล�ด 

3. กฎก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูล



การคุ้มครอง                                                     
ข้อมูลส่วนบุคคล 

การคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญาและ                                                  
ข้อมูลอุตสาหกรรม

กลุ่ม AKWEL มุ่งมั่นที่จะสร้�งคว�มมั่นใจในก�รคุ้มครอง 
 
และก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่�จะเกี่ยวข้องกับผู้ร่วม
ง�น ผู้ถือหุ้น ซัพพล�ยเออร์ ลูกค้�หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นใด

ในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว เร�ดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบที่เข้มงวดของ
กฎหม�ยระดับช�ติและเหนือช�ติที่ควบคุมก�รรวบรวมก�รประมวลผล
และเข้�ถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับประกันก�รเค�รพคว�มเป็นส่วนตัว
วิธีก�รนี้นำ�ม�รวมเข้�กับแนวท�งปฏิบัติ สัญญ�และกระบวนก�รของ

สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� (สิทธิบัตร, แบบจำ�ลอง, ยี่ห้อ) และ
ก�รปกป้องคว�มลับเป็นส่ิงจำ�เป็นในก�รรักษ�คว�มก้�วหน้�ท�ง
เทคโนโลยีของกลุ่ม 

ทรัพย์ สินท�งปัญญ�ยังคุ้มครองเจ้�ของสิทธ์ิในทรัพย์ สินท�ง
อุตส�หกรรม (โดยเฉพ�ะ และไม่จำ�กัดเฉพ�ะ แบรนด์และสิทธิบัตร) 

ก�รละเมิดสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�รวมถึงแตไม่จำ�กัดเฉพ�ะ ก�ร
เผยแพร่ ก�รแจกจ่�ย หรือก�รเป็นตัวแทนของง�นที่ไม่ได้รับอนุญ�ต 
ก�รเป็นตัวแทนของง�นที่ได้รับคว�มคุ้มครอง แบรนด์หรือสิทธิบัตรที่
ได้รับคว�มคุ้มครองรวมถึงก�รสร้�ง และก�รแจกจ่�ยสำ�เน�ทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ที่ได้รับคว�มคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญ�ต

ภ�ยในกลุ่ม AKWEL แผนกนวัตกรรมรับประกันก�รคุ้มครองนวัตกรรม
โดยก�รใช้และเค�รพกฎหม�ยเฉพ�ะของแต่ละประเทศเมื่อยื่นสิทธิ
บัตร

เร� รวมถึงในเอกส�รภ�ยในที่เป็นที่รู้จักและแจกจ่�ยให้กับผู้ร่วมง�น 
AKWEL ทุกคน 

คำ�ว่� "ทรัพย์สมบัติ" กำ�หนดเครื่องมือทำ�ง�นทั้งหมดที่กลุ่ม AKWEL 
ให้บริก�รแก่ผู้ร่วมง�น (อุปกรณ์ก�รผลิต ไอที เอกส�รก�รติดตั้งต่�ง 
ๆ ) 

ต�มหลักตรรกะ ก�รใช้ง�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์
ส่วนตัวนั้นไม่เป็นที่ต้องก�ร อย่�งไรก็ต�ม ก�รใช้ง�นที่เหม�ะสมนั้น
ส�ม�รถยอมรับได้ตร�บเท่�ท่ีมันไม่ได้รบกวนกิจกรรมระดับมืออ�ชีพ
ใด ๆ ที่เป็นอันตร�ยต่อภ�พลักษณ์ของบริษัทหรือส่งผลกระทบต่อ
คว�มปลอดภัย

ในส่วนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ "ไม่มีตัวตน" ของกลุ่ม AKWEL ข้อมูล
ท้ังหมดท่ีได้รับและดำ�เนินก�รในบริบทของมืออ�ชีพน้ันเป็นคว�มลับ
อย่�งเคร่งครัดและต้องปฏิบัติต�มกฎก�รรักษ�คว�มลับท่ีใช้กับผู้ร่วม
ง�นแต่ละคนของเร�

ก�รใช้สินทรัพย์ของบริษัท

-
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4.  คว�มปลอดภัย
และคุณภ�พ                                                             
ของผลิตภัณฑ์ 
คุณภ�พและประสิทธิภ�พเป็นหัวใจสำ�คัญของคว�มพึงพอใจของ
ลูกค้�สำ�หรับ AKWEL ดังนั้น เพื่อคงคว�มไว้ว�งใจของพวกเข�ต่อ
ไป เร�จึงทำ�ทุกอย่�งเพื่อรับประกันคุณภ�พของผลิตภัณฑ์และก�ร
ปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ก�รออกแบบไปจนถึงก�รจัดส่ง 

ดังนั้น ทุกที่ที่เร�ดำ�เนินง�น เร�มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นและข้อ
บังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เร�ผลิต 
เร�ดำ�เนินก�รควบคุมและตัวบ่งช้ีท่ีจำ�เป็นเพื่อให้ได้ม�ตรฐ�นคุณภ�พ
ของเร�ในทุกข้ันตอนของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเร�ตั้งแต่ข้ัน
ตอนก�รออกแบบจนถึงก�รจัดส่ง ในโรงง�นของเร� และโรงง�นของ
ซัพพล�ยเออร์ของเร� 

ในไซต์ง�นของเร�ทั่วโลก เร�มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภ�พของ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนก�รผลิตอย่�งต่อเนื่อง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับก�ร
เฝ้�ดูเทคโนโลยี ก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นคุณภ�พระดับท้องถิ่นและ
ระดับส�กล แต่ต้องคำ�นึงถึงข้อเสนอแนะจ�กลูกค้�และพันธมิตรของ
เร�ด้วย

แหล่งข้อมูลภายนอก : 
IATF 16949  
มาตรฐานของลูกค้า



5.  คว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ในฐ�นะผู้จัดห�อุปกรณ์ระดับโลก กลุ่ม AKWEL มีคว�มรับผิด
ชอบท�งเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภ�คที่ดำ�เนินธุรกิจ: ผู้
ส ร้ �งง�นในท้อง ถ่ินจะดำ � เ นินก�ร เพื่ อ รั กษ�และก�รพัฒน�
ใ ห้สอดคล้ องกั บกฎหม�ยและแนวท�งปฏิ บั ติ ของ ท้องถิ่ น 
ในบริบทนี้ เร�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รผลิตผลิตภัณฑ์ของเร�ให้ใกล้
ที่สุดกับลูกค้�ผู้ผลิตของเร�
โดยก�รทำ�ให้แน่ใจว่�เงื่อนไขสำ�หรับก�รเติบโตของกิจกรรมของเร� 
เร�กระทำ�เพื่อรับประกันคว�มยั่งยืนของง�นและก�รสร้�งมูลค่�รอบ ๆ 
สถ�นที่ของเร� 



การให้ความเคารพ                                                 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ในก�รดำ�เนินง�นทั้งหมด กลุ่ม AKWEL คำ�นึงถึงก�รเค�รพต่อสิ่ง
แวดล้อมและผลกระทบด้�นพลังง�นของก�รดำ�เนินง�นผ่�นก�ร
ดำ�เนินก�รเชิงรุกเพื่อกำ�จัดวัสดุอันตร�ยและหลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์ท่ี
อ�จเป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ คว�มปลอดภัยหรือสุขภ�พของพนักง�น
หรือบุคคลภ�ยนอก วิธีก�รนี้จะรวมอยู่ในกลุ่มทุกวัน ผ่�นก�รดำ�เนิน
ก�รต�มระบบก�รจัดก�รด้�นส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภ�พและปลอดภัย 
และพลังง�นในแต่ละพื้นที่

ด้วยคว�มคิดนี้ ก�รลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก�รประหยัด
ทรัพย�กรธรรมช�ติจึงเป็นส่วนสำ�คัญของกิจกรรมของเร�เพื่อปกป้อง
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและระบบนิเวศ เร�นำ�เสนอโซลูชั่นหรือ
แนวคิดท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับลูกค้�ของเร�โดยมุ่งเน้นท่ีจะให้คำ�
ตอบต่อประเด็นปัญห�สภ�พสิ่งแวดล้อม (ก�รลด ก�รลดมลภ�วะ) 
และพลังง�น (ก�รผลิตในท้องถิ่น ก�รรีไซเคิล)

. เร�ช่วยลดก�รจัดอันดับด้�นสิ่งแวดล้อมและพลังง�นโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์ผ่�นกลยุทธ์ก�รผลิตในท้องถิ่นของเร�ซึ่ง จำ�กัดจำ�กัดก�ร
ขนส่งท่ีเป็นมลพิษและก�รดำ�เนินง�นด้�นโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

. เร�มุ่งมั่นที่จะทำ�หน้�ที่เป็นนักอุตส�หกรรมที่รับผิดชอบในแต่ละ
ไซต์ง�นของเร� (ลดก�รใช้พลังง�น ก�รทิ้ง และของเสีย) นโยบ�ย
และวัตถุประสงค์ด้�นส่ิงแวดล้อมและพลังง�นท่ีเกี่ยวข้องมีก�รปรับ
และกำ�หนดในพื้นท่ีโดยคำ�นึงถึงลักษณะเฉพ�ะของสถ�นประกอบก�ร
แต่ละแห่ง

. ภ�ยใต้ก�รนำ�ของทีม AKWEL พันธมิตรทั้งหมด (ซัพพล�ยเออร์ 
ผู้รับเหม�ช่วง ผู้เข้�ม�ร่วมง�น) จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของก�รปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและควบคุมก�รใช้พลังง�น 

แหล่งข้อมูลภายใน: 
นโยบ�ย QSE2 ของกลุ่มและในท้องถิ่น 

แหล่งข้อมูลภายนอก : 
หลักการข้อ 7, 8 และ 9 ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
มาตรฐาน : ISO 14 001 และ ISO 50 001

. ในระหว่�งก�รพัฒน�ในอน�คต จะมีก�รระบุโซลูชั่นและวัสดุที่แตก
ต่�งกัน (ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งยั่งยืน ก�รรีไซเคิลผลิตภัณฑ์) ตั้งแต่
ข้ันตอนก�รออกแบบชิ้นส่วนจนกระท่ังส้ินสุดอ�ยุก�รใช้ง�นของ
ผลิตภัณฑ์

. ง�นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม AKWEL  ให้คว�มสำ�คัญกับย�น
พ�หนะที่มีน้ำ�หนักเบ�เพื่อลดก�รบริโภค ลดก�รปล่อยมลพิษ และ
คว�มปลอดภัยด้วยก�รใช้โซลูช่ันท่ีเรียบง่�ยและได้เปรียบในก�ร
แข่งขัน

. ในกระบวนก�รให้คำ�ปรึกษ�และค้นห�โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมกลุ่ม 
AKWEL และแผนกจัดซื้อดำ�เนินก�รกับซัพพล�ยเออร์ในปัจจุบันและ
ในอน�คตในก�รค้นห�โซลูชันท�งเทคนิคและท�งอุตส�หกรรมท่ี
ยั่งยืนที่งตรงต�มข้อกำ�หนดของภ�คย�นยนต์

นวัตกรรมและก�รออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

-

185. คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 



6.  คว�มซื่อสัตย์
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ



ผลประโยชน์                                                         
ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดข้ึนเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ร่วมง�น
ขัดกับกับผลประโยชน์ของบริษัท ดังนั้นผู้ร่วมง�นของ AKWEL แต่ละ
คนจึงต้องรับรองว่�กิจกรรมและผลประโยชน์ส่วนบุคคลของพวกเข�
จะไม่รบกวนก�รทำ�ง�นของกลุ่มบริษัทไม่ว่�ในกรณีใด

ก�รตัดสินใจ ก�รชี้ข�ดและก�รปฏิบัติง�นทั้งหมดของเร�จะต้องเกิด
จ�กคว�มยุติธรรม คว�มเป็นกล�ง และมโนธรรมในวิช�ชีพ

สถ�นก�รณ์ใด ๆ ที่อ�จนำ�ไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องร�ยง�น
เพื่อหลีกเลี่ยงคว�มเส่ียงและเพื่อรักษ�สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นท่ีน่�
เชื่อถือ ห�กมีข้อสงสัย พนักง�นแต่ละคนจะต้องร�ยง�นสถ�นก�รณ์
คว�มเสี่ยงต่อหัวหน้�ง�นผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลและ/ หรือ
เจ้�หน้�ที่จริยธรรมของกลุ่มเพื่อปกป้องตัวเองและบริษัท พวกเข�จะ
ประเมินคว�มเสี่ยงและกำ�หนดทัศนคติที่จะนำ�ม�ใช้ 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รระบุสถ�นก�รณ์ที่อยู่ในข่�ยของผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนั้นไม่ไดชัดเจนเสมอไป ทั้งไม่ได้ถูกมองในลักษณะเดียวกัน
สำ�หรับทุกคน นี่คือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเข้�ข่�ยของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน :

แหล่งข้อมูลภายนอก :
หลักจรรย�บรรณของ AKWEL 
คว�มต้องก�รเฉพ�ะของลูกค้�ของ AKWEL

แหล่งข้อมูลภายนอก :
หน่วยงานกำากับดูแลตลาดการเงิน (AMF)

206. คว�มซื่อสัตย์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ

.   ก�รรวมกันของง�นหรือกิจกรรมต่�ง ๆ นอก
บริษัทซึ่งบ�งอย่�งอ�จส่งผลต่อง�นอ�ชีพของเร�
. ก�รบริห�รจัดก�รในสถ�นที่ทำ�ง�น (ซัพพล�ยเออร์ ลูกค้� คู่แข่ง 
พันธมิตร) คว�มสัมพันธ์ส่วนบุคคล ไม่ว่�จะเป็นญ�ติหรือเพื่อน



การปฏิเสธ                                                           
การทุจริต 

กลุ่ม AKWEL ประณ�มก�รทุจริตทุกรูปแบบ เร�ห้�มมิให้มีก�รปฏิบัติ
ใด ๆ ที่อ�จเกี่ยวข้องกับคว�มสัมพันธ์และก�รแลกเปลี่ยนอย่�งมือ
อ�ชีพของเร� ไม่ว่�จะเป็นคว�มสัมพันธ์กับพันธมิตรท�งธุรกิจ สถ�บัน
หรือหน่วยง�นร�ชก�รและในทุกประเทศที่เร�ดำ�เนินธุรกิจ 

ในท�งปฏิบัติ หม�ยถึงว่�เร�ไม่ยอมรับผลประโยชน์ท�งก�รเงินหรือ
ในรูปแบบที่นำ�เสนอเพื่อกระตุ้นให้บุคคลหรือบริษัท เร�ห้�มมิให้มอบ
ของขวัญหรือก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่ลูกค้�เพื่อวัตถุประสงค์ในได้ม�
ซึ่งหรือคงไว้ซึ่งษ�สัญญ� ธุรกิจของเร�จะต้องดำ�เนินก�รด้วยคว�ม
เป็นกล�งอย่�งสมบูรณ์แบบ

อย่�งไรก็ต�ม อ�จมีก�รมอบหรือรับของขวัญได้เป็นครั้งคร�วห�กมี
มูลค่�เล็กน้อยต�มสมควร (เช่น วัตถุโฆษณ�) ต�มกฎระเบียบและ
แนวท�งปฏิบัติในเชิงพ�ณิชย์ในท้องถิ่นและไม่มีผลกระทบใด ๆ - 
หรือว่�มันไม่น่�จะให้คว�มประทับใจท่ีจะมีผลต่อก�รทำ�ธุรกรรมเชิง
พ�ณิชย์ ของขวัญอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องถูกปฏิเสธ และไม่ว่�ในกรณี
ใด ต้องให้คว�มใส่ใจเป็นพิเศษกับของขวัญที่มอบให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ

แหล่งข้อมูลภายใน:
จรรย�บรรณในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
คว�มต้องก�รเฉพ�ะของลูกค้�ของ AKWEL  
กฎจรรย�บรรณว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รทุจริตและก�รต่อต้�นก�รใช้อิทธิพล

แหล่งข้อมูลภายนอก :
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดยุโรป (ESMA)
หน่วยง�นกำ�กับดูแลตล�ดก�รเงิน (AMF)
หลักก�รข้อ 10 ของข้อตกลงโลกแห่งสหประช�ช�ติ

ในทำ�นองเดียวกัน อ�จมีก�รเสนอหรือยอมรับก�รต้อนรับเป็นครั้งคร�ว
ห�กม�จ�กเหตุผลท�งวิช�ชีพที่ถูกกฎหม�ยและสมเหตุสมผล และ
ต�มมีสัดส่วน 

ในเรื่องของคว�มโปร่งใสทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่เร�ให้คว�มสำ�คัญ เร�
ได้จัดให้มีกฎก�รต่อต้�นก�รทุจริตของเร�บนเครือข่�ยก�รส่ือส�รท่ี
หล�กหล�ยของเร�ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ร่วมง�นแต่ละคน รวมถึงลูกค้� 
ซัพพล�ยเออร์ ผู้ให้บริก�รและพันธมิตรอื่น ๆ รับทร�บ
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การฉ้อโกงและ                                                     
การฟอกเงิน 

การให้ความเคารพ                                                
ต่อการแข่งขัน

คว�มซื่อตรงและคว�มซื่อสัตย์เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นท้ังหมด
ของกลุ่ม AKWEL เร�ปฏิเสธและห้�มมิให้มีทุกก�รกระทำ�ที่เป็นก�ร
ฉ้อโกง ก�รสำ�แดงและเอกส�รประกอบท�งบัญชีและภ�ษีทั้งหมด
ของเร�จะต้องถูกต้องและครบถ้วน เร�ชำ�ระภ�ษีอ�กรทั้งหมดของเร�
ในประเทศที่เร�ดำ�เนินธุกิจ 

เร�ปฏิเสธก�รดำ�เนินก�รใด ๆ ที่สงสัยว่�อ�จเป็นก�รฟอกเงิน โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รทำ�ธุรกรรมเงินสด ห�กสิ่งเหล่�นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้
และเป็นไปต�มกฎหม�ย ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วต้องมีก�รกำ�หนด
เพด�นและอนุมัติเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้จัดก�รไซต์ง�นท่ีได้

แหล่งข้อมูลภายใน:
คู่มือหลักก�รและนโยบ�ยก�รบัญชีของ AKWEL 

แหล่งข้อมูลภายนอก :
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดยุโรป (ESMA)

รับอนุญ�ต ต้องมั่นใจว่�ส�ม�รถทำ�ตรวจสอบย้อนกลับได้ (ก�รลง
ทะเบียน เอกส�ร) 

ดังนั้น ทุกวัน เร�จึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงคว�มถูกต้องและคว�ม
น่�เช่ือถือของก�รสำ�แดงท�งบัญชีและภ�ษีแต่ละครั้งท่ีส่งไปยังหน่วย
ง�นกำ�กับดูแล และสำ�หรับไซต์ง�นของเร�แต่ละแห่ง

ก�รเค�รพสิทธิในก�รแข่งขัเป็นก�รส่งเสริมสภ�พแวดล้อมท�ง
เศรษฐกิจแบบไดน�มิกเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก
และจ�กนั้น ธุรกิจ กลุ่ม AKWEL มีคว�มมุ่งมั่นอย่�งต่อเนื่องที่จะใช้
คว�มพย�ย�มทุกวิถีท�งในก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบและกฎหม�ย
ต่�ง ๆ ซึ่งควบคุมก�รดำ�เนินกิจกรรมอิสระของผู้มีบทบ�ทในตล�ด ใน
ทุกประเทศที่บริษัทเข้�ไปดำ�เนินธุรกิจอยู่นั้น

ในภูมิภ�คส่วนใหญ่ของโลก ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยก�รแข่งขัน
ท�งก�รค้�จะถูกลงโทษด้วยจำ�นวนค่�ปรับสูง กก�รจ่�ยค่�เสียห�ย 
ก�รยกเลิกข้อตกลงท่ีเป็นปัญห�และโดยรวมก�รคว�มเสียห�ยต่อชื่อ
เสียงของบริษัท นอกจ�กนี้ ในหล�ยกรณี กฎหม�ยยังมีบทลงโทษ
ท�งอ�ญ�สำ�หรับพนักง�นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้แน่ใจว่�เร�จะยังคงอยู่ภ�ยใต้กรอบของก�รแข่งขันท่ีเสรีและ
เป็นธรรมอย่�งถ�วร:

.  AKWEL ห้�มและห้�มตนเองมิให้มีก�รก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงกล
ยุทธ์หรือที่เป็นคว�มลับใด ๆ เร�ไม่ตกลงกับคู่แข่งของเร�ในก�ร
กำ�หนดร�ค�ข�ย แบ่งตล�ด หรือก�รคว่ำ�บ�ตรที่ต่อต้�นก�รแข่งขัน  

.  AKWEL รับรองว่�จะไม่ใช้ตำ�แหน่งที่โดดเด่นหรือก�รผูกข�ดใน
ท�งที่ผิด นอกจ�กนี้ กลุ่มยังรับรองว่�ไม่เคยดำ�เนินก�รเพื่อเข้�ถึง
สถ�นก�รณ์ดังกล่�วนอกจ�กโดยวิธีที่ได้รับก�รยอมรับ (นวัตกรรม 
คว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�ง และเหนือกว่� หรือก�รย้�ยฐ�นก�รผลิต)

แหล่งข้อมูลภายนอก :
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดยุโรป (ESMA)
หน่วยง�นกำ�กับดูแลตล�ดก�รเงิน (AMF)
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7.  คว�มรับผิดชอบ
คว�มรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน                                           
ต่อซัพพล�ยเออร์ 

ก�รเข้�ไปดำ�เนินธุรกิจในต่�งประเทศของกลุ่ม AKWEL หม�ยคว�มว่�
จะต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยเฉพ�ะสำ�หรับแต่ละสถ�นท่ีท่ีดำ�เนินธุรกิจ
ในแง่ของก�รจัดซื้อ เอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รซื้อมีอยู่ในเว็บไซต์ของ
เร�

กลุ่มกำ�หนดให้ซัพพล�ยเออร์ปฏิบัติต�มข้อผูกพันท่ีระบุไว้ในกฎบัตร
จริยธรรมและสื่อต่�ง ๆ ที่ผู้ให้บริก�รทร�บเมื่อได้รับก�รคัดเลือก
นอกจ�กนี้ เร�ยังเตือนซัพพล�ยเออร์ของเร�ว่�พวกเข�จะต้องเค�รพ
ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อตกลงพื้นฐ�นขององค์ก�ร
แรงง�นระหว่�งประเทศ และกฎหม�ยท้องถิ่น

เร�ยังเน้นกับพวกเข� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ในเรื่องคว�มปลอดภัยใน
ก�รทำ�ง�น ก�รห้�มใช้แรงง�นเด็ก ก�รห้�มใช้แรงง�นบังคับ ก�รไม่
เลือกปฏิบัติ และคว�มมุ่งมั่นในก�รเค�รพต่อสิ่งแวดล้อม



การประเมิน                                                       
ซัพพลายเออร์ 

ฝ่�ยจัดซื้อพย�ย�มท่ีจะจัดให้มีก�รประเมินซัพพล�ยเออร์ของตน
อย่�งเป็นระบบเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มภ�ระผูกพันกฎหม�ยและข้อ
บังคับท่ีใช้ในประเทศของตนหรือในสหภ�พยุโรปและโดยท่ัวไปในทุก
ประเทศที่ทำ�ก�รตล�ดหรือก�รใช้วัสดุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วน
นอกจ�กนี้ AKWEL ยังรับรองว่�ซัพพล�ยเออร์ของตนมีคว�มมุ่งมั่นต่อ
นโยบ�ยก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อมและคว�มปลอดภัยโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
โดยได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO 14001 และ/หรือ OHSAS 18001

แหล่งข้อมูลภายใน:  
คว�มต้องก�รเฉพ�ะของลูกค้�ของ AKWEL
เงื่อนไขก�รจัดซื้อทั่วไป
Standard Terms of Purchase, AKWEL North America

แหล่งข้อมูลภายนอก : 
ISO 9001 – IATF 16949 – ISO 14001

7. คว�มรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นต่อซัพพล�ยเออร์ 24



รายชื่อผู้ติดต่อที่มีประโยชน์

AKWEL สำานักงานใหญ่ 
975, route des Burgondes
01410 Champfromier
ฝรั่งเศส

เบอร์โทรศัพท์ : +33 (0)4 50 56 98 98 
โทรส�ร: +33 (0)4 50 56 95 45

akwel-automotive.com 

มีข้อสงสัย? คำาถามที่ค้างอยู ่
 
หลังจากอ่านกฎบัตรแล้ว?

โปรดอย่�ลังเลที่จะติดต่อ:

. อันดับแรก ผู้จัดก�รของคุณ

.  อันดับที่สอง ผู้จัดก�ร ฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์ของคุณ

.  อันดับสุดท้�ย เจ้�หน้�ที่จริยธรรมของกลุ่ม : 
ethics@akwel-automotive.com 


