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ถืง่เพ่�อนำรว่มีงานำ ...
อะไรทั่ำาให ้ZF เป็นแบรนดท์ั่่�ทั่รงคณุคา่แลัะน่ายกยอ่งเชน่น่�? 

มนัเป็นมากกวา่ผลัติิภณัฑ์ข์องเรา แติย่งัรวมถึงึการดำาเนนิธรุกจิแลัะความซ้ื�อสำตัิยท์ั่่�ขบัเคลัื�อน
เราดว้ย วถิึแ่ลัะหลักัการของ ZF ทั่ำาใหเ้รามท่ั่ศิทั่าง จรรยาบรรณน่�ทั่ำาใหเ้กดิความชดัเจนวา่
หลักัการของความรับผดิชอบมค่วามหมายติอ่เราอยา่งไร ดว้ยการใชจ้รรยาบรรณหลัา่น่�แลัะการ
เป็นพันธมติิรทั่่�เชื�อถึอืได ้เราเสำรมิสำรา้งชื�อเสำย่งของเรากบัเพื�อนรว่มงาน ลักูคา้ ซ้พัพลัายเออร ์
แลัะพันธมติิรทั่างธรุกจิอื�นๆ มนัทั่ำาใหเ้ราไดรั้บชื�อเสำย่งในฐานะกลัุม่คนทั่่�ทั่ำาสำิ�งทั่่�ไมธ่รรมดาแลัะ
มุง่มั�นทั่่�จะทั่ำาสำิ�งทั่่�ถึกูติอ้งโดยยดึถึอืความรับผดิชอบแลัะมาติรฐานทั่างจรยิธรรมอยา่งแข็งขนั 
ความซ้ื�อสำตัิยเ์ป็นสำว่นประกอบสำำาคญัติอ่ความสำำาเร็จของเรา

มนัไมส่ำำาคญัเลัยวา่คณุจะทั่ำางานทั่่�ไหนหรอืทั่ำาอะไรใหก้บับรษัิทั่ – เราแติล่ัะคนม่
ความรับผดิชอบในการใชว้จิารณญาณทั่่�ดแ่ลัะปฏิบิตัิติิามจรรยาบรรณของเรา นั�นรวมถึงึ
พนักงานทั่่�ทั่ำางานเต็ิมเวลัาหรอืพารท์ั่ไทั่มท์ั่กุคน รวมถึงึผูบ้รหิารทั่กุระดบัของบรษัิทั่ ไป
จนถึงึคณะกรรมการบรหิารแลัะคณะกรรมการกำากบั นอกจากน่� ผูจั้ดการ ZF ทั่กุระดบัติอ้งให ้
คำาแนะนำาแลัะการสำนับสำนุนเพื�อใหก้ารรายงานโดยติรงของพวกเขาทั่ำาการติดัสำนิใจไดอ้ยา่งถึกู
ติอ้ง ZF โดยรวมทั่ั�งหมดมุง่มั�นทั่่�จะปฏิบิตัิติิามหลักัจรรยาบรรณน่�

บางครั�ง คณุอาจเผชญิสำถึานการณท์ั่่�การทั่ำาสำิ�งทั่่�ถึกูติอ้งนั�นไมช่ดัเจน นั�นคอืสำิ�งทั่่�จรรยาบรรณ
ของเราสำามารถึชว่ยได ้หลักัจรรยาบรรณนำาเสำนอขอ้กำาหนดพื�นฐานสำำาหรับแติล่ัะคนในการ
ปฏิบิตัิติินดว้ยความซ้ื�อสำตัิยแ์ลัะใหภ้าพรวมของการทั่ำา
ความเขา้ใจคา่นยิมของ ZF - จัดเป็นหมวดหมูท่ั่ั�วไป - ‘โลักของเรา’ เก่�ยวกบักบักจิการภายใน
เป็นหลักั ‘ในโลัก’ เก่�ยวกบัการปฏิสิำมัพันธภ์ายนอกแลัะ ‘เพื�อโลัก’ ซ้ึ�งครอบคลัมุถึงึความ
พยายามในการทั่ำาใหโ้ลักดข่ึ�น เราเฝ้้าติดิติามสำภาวะทั่่�เปลั่�ยนแปลังแลัะปรับพฤติกิรรมของเรา
ติามนั�น

ถึามติวัเองเสำมอวา่

• การลังมอืปฎิบิตัินิ่�สำอดคลัอ้งกบัหลักัจรรยาบรรณของเราหรอืไม?่
• มนัถึกูกฎิหมายหรอืไม?่
• มนัเป็นไปติามนโยบายของเราหรอืไม?่
• มนัเป็นประโยชนต์ิอ่บรษัิทั่โดยรวม – ไมใ่ชแ่คต่ิอ่บคุคลัหรอืกลัุม่ใดกลัุม่หนึ�งใชห่รอืไม?่
• ฉัันรูส้ำกึสำบายใจหรอืไม ่ถึา้หากวา่การกระทั่ำาของฉัันถึกูเปิดเผยติอ่สำาธารณะ?

ในฐานะบคุคลัธรรมดา เราทั่กุคนมส่ำว่นในการรักษาแลัะพัฒนาจดุยนืของ ZF กรณุารวบรวม
หลักัการเหลัา่น่�เขา้มาเป็นสำว่นหนึ�งแลัะนำาไปใชใ้นทั่กุๆ วนั 

ฟรด่รชิสำฮ์าเฟิน เยอรมน ่ป่ 2021.
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02
เราเคำารพซึ่่�งกนัำและกนัำ

คำวามีห้ลากห้ลายของพนำกังานำ
ของ ZF เป็นำที่รพัยส์นิำที่ี�มีห้าศาล

การจัดหาสำภาพแวดลัอ้มทั่่�พนักงานทั่กุคนไดรั้บพลังั มค่วามรูส้ำกึเป็นเจา้ของ แลัะความ
สำามารถึในการเพิ�มศกัยภาพสำงูสำดุของพวกเขานั�นมค่วามสำำาคญัติอ่ความสำำาเร็จของพวก
เขาติลัอดจนความสำำาเร็จโดยรวมของ ZF เองดว้ย

ความหลัากหลัายของพนักงานของ ZF เป็นทั่รัพยส์ำนิทั่่�มหาศาลั เรามุง่มั�นทั่่�จะใหโ้อกาสำทั่่�
เทั่า่เทั่ย่มกนัในทั่กุดา้นของการจา้งงาน แลัะหา้มการเลัอืกปฏิบิตัิหิรอืการลัว่งลัะเมดิ รวม
ถึงึบนพื�นฐานของเชื�อชาติ ิสำผ่วิ ศาสำนา สำถึานะทั่หารผา่นศกึ ถึิ�นกำาเนดิ บรรพบรุษุ สำถึานะ
การติั�งครรภ ์เพศ รสำนยิมทั่างเพศ อตัิลักัษณท์ั่างเพศหรอืการแสำดงออก อาย ุสำถึานภาพ
สำมรสำ ความทั่พุพลัภาพทั่างรา่งกายหรอืจติิใจ หรอืลักัษณะอื�นใดทั่่�ไดรั้บการคุม้ครองติาม
กฎิหมาย ติลัอดจนความกา้วหนา้ทั่างกายหรอืทั่างวาจาทั่่�ไมพ่งึปรารถึนา 

กรณุารับทั่ราบวา่การเลัอืกปฏิบิตัิแิลัะการลัว่งลัะเมดิอาจเกดิขึ�นในรปูแบบใดกไ็ด ้— ทั่าง
วาจา ทั่างกาย หรอืทั่างสำายติา — แลัะรวมถึงึเรื�องติลักหรอืการใชค้ำาสำแลังทั่่�อาจทั่ำาใหไ้ม่
สำบายใจหรอืเป็นทั่่�รังเกย่จติอ่ผูอ้ื�น 

ZF คาดหวงัใหพ้นักงานของตินเป็นแบบอยา่งแลัะทั่ำาในสำิ�งทั่่�ทั่ำาไดเ้พื�อป้องกนัไมใ่หผู้อ้ ื�นม่
สำว่นรว่มในพฤติกิรรมดงักลัา่ว แลัะหา้มไมใ่หม้ก่ารติอบโติใ้ครก็ติามทั่่�ทั่ำาการรอ้งเรย่นโดย
สำจุรติิหรอืมส่ำว่นรว่มในการสำอบสำวนขอ้รอ้งเรย่น 
ดงักลัา่ว

ถืามี: “ฉันัำสงสยัวา่เพ่�อนำรว่มีงานำ
กำาลงัถืกูลว่งละเมีดิู ฉันัำคำวรที่ำา
อยา่งไร?” 

ตอบ: ถืา้ห้ากวา่คำณุพบเห็้นำ 
ประสบห้รอ่สงสยัวา่มีกีารลว่ง
ละเมีดิูห้รอ่การเลอ่กปฏิบิตั ิ
กรณุาแจง้ผูู้จ้ดัูการห้รอ่ฝ่่าย
ที่รพัยากรบคุำคำลห้รอ่ตวัแที่นำ
พนำกังานำในำพ่�นำที่ี�ของคำณุ เราถือ่
เอาพฤตกิรรมีนำี�อยา่งจรงิจงัและ
ไมีย่อมีให้ม้ีกีารตอบโตต้อ่บคุำคำล
ที่ี�รายงานำดูว้ยคำวามีสจุรติใจ
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03
เราใสใ่จ 
  

เป้าห้มีายของเราคำอ่มีสีถืานำที่ี�ที่ำางานำที่ี�
ปราศจากการบาดูเจ็บและสิ�งอำานำวยคำวามี
สะดูวกที่ี�ปลอดูภัยัที่ี�สดุูในำอตุสาห้กรรมีของเรา

ZF  มุง่มั�นทั่่�จะจัดหาสำภาพแวดลัอ้มการทั่ำางานทั่่�ปลัอดภยัแลัะดต่ิอ่สำขุภาพใหก้บัพนักงาน
แติล่ัะคน ซ้ึ�งชว่ยใหเ้กดินวตัิกรรมแลัะสำง่เสำรมินวตัิกรรม

เป้าหมายของเราคอืมส่ำถึานทั่่�ทั่ำางานทั่่�ปราศจากการบาดเจ็บแลัะสำิ�งอำานวยความสำะดวกทั่่�
ปลัอดภยัทั่่�สำดุในอตุิสำาหกรรมของเรา เราสำรา้งแลัะบำารงุรักษาระบบการจัดการดา้นสำขุภาพ
แลัะความปลัอดภยัทั่่�จำากดัการสำมัผัสำกบัอนัติรายจากการทั่ำางาน ป้องกนัเหติฉุุักเฉันิ 
ปกป้องเครื�องจักร จัดการงานทั่่�มค่วามติอ้งการทั่างรา่งกายแลัะจติิใจ แลัะใหก้ารเขา้ถึงึสำิ�ง
อำานวยความสำะดวกในการทั่ำางานเพื�อสำขุภาพ นำ �าดื�ม แลัะสำิ�งอำานวยความสำะดวกในการรับ
ประทั่านอาหารทั่่�ถึกูสำขุอนามยั

สำภาพการทั่ำางานไดรั้บการคาดหวงัใหพ้นักงานมส่ำขุภาพแข็งแรงแลัะไมเ่สำ่�ยงอนัติราย 
ZF กำาหนดใหค้ณุติอ้งทั่ำาหนา้ทั่่�ของคณุโดยปฏิบิตัิติิามกฎิแลัะแนวทั่างปฏิบิตัิดิา้นสำขุภาพ
แลัะความปลัอดภยั แลัะรายงานอบุตัิเิหติ ุพฤติกิรรม (เชน่ การใชย้าเสำพติดิทั่่�ผดิกฎิหมาย
หรอืการใชย้าในทั่างทั่่�ผดิ) อยา่งเปิดเผยหรอืเป็นความลับั หรอืสำภาพการทั่ำางานทั่่�ไม่
ปลัอดภยัติอ่ผูจั้ดการ หวัหนา้งาน ฝ่้ายทั่รัพยากรบคุคลั หรอืฝ่้ายกฎิหมาย

สิ�งนำี�สง่ผู้ลตอ่ฉันัำไดูอ้ยา่งไร?

พนักงานควรมส่ำว่นรว่มอยา่งจรงิจัง
ในกจิกรรม EHS เชน่ การระบุ
อนัติราย โปรแกรมความปลัอดภยั
ติามพฤติกิรรม การปรับปรงุติามหลักั
สำรร่ศาสำติรใ์นทั่่�ทั่ำางาน ฯลัฯ ติลัอด
จนดแูลัซ้ึ�งกนัแลัะกนัในเรื�องทั่่�เก่�ยว
กบัความปลัอดภยั

6 จรรยาบรรณ
หลักัการทั่ั�วไปสำำาหรับพฤติกิรรมทั่างจรยิธรรม



ZF ตอ้งการการรายงานำขอ้มีลูที่ี�ถืกูตอ้ง
แมีน่ำยำา เพ่�อประกอบการตดัูสนิำใจที่าง
ธรุกจิอยา่งมีคีำวามีรบัผู้ดิูชื่อบ

04
เราโปรง่ใส

การเกบ็บนัทั่กึแลัะการรายงานทั่่�ถึกูติอ้งแมน่ยำาชว่ยใหเ้ราปฏิบิตัิ ิ
ติามขอ้กำาหนดทั่างกฎิหมายแลัะระเบย่บขอ้บงัคบัของเรา การ
รักษาความซ้ื�อสำตัิยท์ั่างการเงนิแลัะทั่างกฎิหมายยงัสำะทั่อ้นใหเ้ห็น
ถึงึชื�อเสำย่งแลัะความน่าเชื�อถึอืของเราในทั่างบวกอก่ดว้ย เราแติล่ัะ
คน – ในทั่กุระดบัของบรษัิทั่ – มห่นา้ทั่่�ติรวจสำอบความถึกูติอ้ง
ของบนัทั่กึของบรษัิทั่ทั่ั�งหมด

ติั�งแติป่ระวตัิยิอ่ ใบบนัทั่กึเวลัา แลัะแบบฟอรม์การเรย่กรอ้งผลั
ประโยชน ์ไปจนถึงึรายงานคา่ใชจ้า่ย บนัทั่กึการประกนัคณุภาพ 
การคาดการณง์บประมาณ แลัะการยื�นขอ้บงัคบั เราทั่กุคนจัดการ
บนัทั่กึของบรษัิทั่ ใหแ้น่ใจวา่มก่ารปฏิบิตัิติิามกระบวนการภายใน 
นโยบาย แลัะหลักัการบญัชท่ั่่�รับรองทั่ั�วไปทั่ั�งหมด เพื�อใหบ้นัทั่กึ
ของเราสำะทั่อ้นถึงึธรุกรรมทั่ั�งหมดไดอ้ยา่งถึกูติอ้ง ซ้ื�อสำตัิย ์แมน่ยำา
แลัะครบถึว้นในสำิ�งทั่่�คณุบนัทั่กึ การบนัทั่กึเวลัาทั่่�ถึกูติอ้งชว่ย
ป้องกนัการเอารัดเอาเปรย่บได ้

พนักงานหลัายคนใชบ้ญัชค่า่ใชจ้า่ยทั่างธรุกจิเป็นประจำา ซ้ึ�งติอ้ง
จัดทั่ำาเป็นเอกสำารแลัะบนัทั่กึอยา่งถึกูติอ้งแมน่ยำา ถึา้หากวา่คณุไม่
แน่ใจวา่คา่ใชจ้า่ยบางอยา่งถึกูติอ้งติามกฎิเกณฑ์ท์ั่่�ติั�งไวห้รอืไม ่ให ้
ติรวจสำอบกบัหวัหนา้งานของคณุ

หนังสำอื บนัทั่กึ บญัช ่แลัะงบการเงนิทั่ั�งหมดของ ZF จะติอ้งได ้
รับการดแูลัในรายลัะเอย่ดทั่่�สำมเหติสุำมผลั สำะทั่อ้นถึงึธรุกรรมของ
เราอยา่งเหมาะสำม แลัะสำอดคลัอ้งกบัการควบคมุภายในแลัะขอ้
กำาหนดทั่างกฎิหมายของ ZF

เงนิหรอืทั่รัพยส์ำนิทั่่�ไมไ่ดบ้นัทั่กึไวห้รอื “ไมล่ังบญัช”่ ทั่ั�งหมดจะไม่
ไดรั้บการยอมรับ 

บนัทั่กึทั่างธรุกจิแลัะการสำื�อสำารมกัจะเปิดเผยติอ่สำาธารณะ แลัะเรา
ควรใชค้วามระมดัระวงัเพื�อใหถ้ึกูติอ้งแลัะรอบคอบในสำิ�งทั่่�เราพดู
เพื�อหลัก่เลั่�ยงความเขา้ใจผดิ สำิ�งน่�ใชไ้ดอ้ยา่งเทั่า่เทั่ย่มกนักบัอเ่มลั 
บนัทั่กึชว่ยจำาภายใน แลัะรายงานทั่่�เป็นทั่างการ บนัทั่กึควรไดรั้บ
การเกบ็รักษาหรอืทั่ำาลัายติามนโยบายการเกบ็รักษาบนัทั่กึของ
เราเสำมอ ติามนโยบายเหลัา่นั�น ถึา้หากวา่ไดรั้บการรอ้งขอใหเ้กบ็
บนัทั่กึ คณุควรดำาเนนิการเกบ็บนัทั่กึจนกวา่ฝ่้ายกฎิหมายจะแจง้ให ้
คณุทั่ราบถึงึการเกบ็รักษานั�นไมจ่ำาเป็นอก่ติอ่ไป

ZF ที่รสัตไ์ลนำ์

เราจดัูเตรยีมีกลไกการรอ้งที่กุขโ์ดูยไมีเ่ปิดูเผู้ยชื่่�อ
สำาห้รบัการละเมีดิูการปฏิบิตัติามีขอ้กำาห้นำดู เชื่น่ำ การ
ตอ่ตา้นำการผู้กูขาดู การฟอกเงนิำ ห้วัขอ้ที่ี�เก ี�ยวขอ้งกบั
แรงงานำ สทิี่ธมิีนำษุยชื่นำ และคำา่นำยิมีอ่�นำๆ การสง่ที่ ั�งห้มีดู
ที่ี�ที่ำาข ่�นำโดูยสจุรติสามีารถืที่ำาไดูโ้ดูยไมีต่อ้งกลวัวา่จะ
ถืกูตอบโตw้ww.bkms-system.net/Trustline
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เราเป็นำพนัำธมีติรที่ี�เชื่่�อถือ่ไดู้

มีคีำวามียตุธิรรมีและซึ่่�อสตัยใ์นำการ
ปฏิสิมัีพนัำธก์บัลกูคำา้ ซึ่พัพลายเออร ์ผูู้ ้
บรโิภัคำ และพนัำธมีติรที่างธรุกจิ

ซ้พัพลัายเออร ์ลักูคา้ ผูบ้รโิภค แลัะพันธมติิรทั่างธรุกจิอื�นๆ ของ
เรามอบความไวว้างใจอยา่งมากในแบรนดข์องเรา แลัะเรามุง่มั�น
ทั่่�จะทั่ำาใหเ้กนิความคาดหวงัของพวกเขา เรามองวา่พวกเขาเป็น
สำมาชกิทั่ม่ มารเ์ก็ติเพลัสำ ซ้ึ�งสำำาคญัติอ่การเติบิโติแลัะความสำำาเร็จ
ของ ZF

ความซ้ื�อสำตัิยส์ำจุรติิไมใ่ชภ่าระผกูพันฝ่้ายเดย่ว – เป็นความรับผดิ
ชอบทั่่�เราแบง่ปันกบัซ้พัพลัายเออรแ์ลัะพันธมติิรทั่างธรุกจิของ
เรา นั�นคอืเหติผุลัทั่่�เรากำาหนดใหซ้้พัพลัายเออรแ์ลัะพันธมติิรทั่าง
ธรุกจิของเราปฏิบิตัิติิามหลักัการของพันธมติิรทั่างธรุกจิของเรา ถึา้
หากวา่คณุมห่นา้ทั่่�รับผดิชอบติอ่ความสำมัพันธก์บัซ้พัพลัายเออร ์
ชว่ยเราใหแ้น่ใจวา่เรากำาลังัทั่ำาธรุกจิเฉัพาะกบัซ้พัพลัายเออรแ์ลัะ
พันธมติิรทั่างธรุกจิทั่่�แบง่ปันความมุง่มั�นของเราในการทั่ำาในสำิ�งทั่่�ถึกู
ติอ้งโดยการรวมขอ้กำาหนดในสำญัญาแลัะสำนับสำนุนการติรวจสำอบ 
(ถึา้หากม)่ เพื�อใหม้ั�นใจวา่มก่ารปฏิบิตัิติิาม

ถึา้หากคณุมส่ำว่นรว่มในการเลัอืกซ้พัพลัายเออรใ์นนามของบรษัิทั่ 
ติรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดเ้ลัอืกอยา่งเป็นกลัางโดยพจิารณาจาก
ราคา ประสำทิั่ธภิาพ แลัะคณุภาพของผลัติิภณัฑ์ห์รอืบรกิารทั่่�มใ่ห ้
ปฏิบิตัิติิามขอ้กำาหนดการจัดซ้ื�อทั่ั�งหมด 

มค่วามยตุิธิรรมแลัะซ้ื�อสำตัิยใ์นการปฏิสิำมัพันธก์บัลักูคา้ ซ้พัพลัาย
เออร ์ผูบ้รโิภค แลัะพันธมติิรทั่างธรุกจิ หลัก่เลั่�ยงสำิ�งทั่่�ดเูหมอืนวา่
อาจมค่วามขดัแยง้ทั่างผลัประโยชน ์แลัะไมเ่สำนอหรอืมอบสำิ�งใดๆ 

แกหุ่น้สำว่นธรุกจิเหลัา่น่�เพื�อแลักกบัความไดเ้ปรย่บทั่่�ไมเ่หมาะสำม
สำำาหรับบรษัิทั่

ถึา้หากวา่คณุทั่ำางานรว่มกบัซ้พัพลัายเออรห์รอืพันธมติิรธรุกจิ ติรวจ
สำอบใหแ้น่ใจวา่พวกเขารูแ้ลัะรักษาคำามั�นสำญัญาทั่่�มต่ิอ่คา่นยิมแลัะ
นโยบายของเรา

ถึา้หากวา่ทั่ราบวา่อาจมก่ารลัะเมดิองคป์ระกอบใดๆ ของหลักัการ
ของพันธมติิรทั่างธรุกจิ หรอืกฎิหมายโดยพันธมติิรทั่างธรุกจิของ 
ZF กรณุารายงานไปทั่่�ฝ่้ายการปฏิบิตัิติิามขอ้กำาหนดขององคก์ร

ถึาม: ”ฉัันรับผดิชอบในการวา่จา้งพันธมติิรดา้นการออกแบบ
รายใหม ่บงัเอญิมเ่พื�อนทั่ำา 
ธรุกจิออกแบบ - ฉัันสำามารถึจา้งเขาไดห้รอืไม?่”

ติอบ: คณุควรเปิดเผยผลัประโยชนท์ั่บัซ้อ้นทั่่�อาจเกดิขึ�นกบั
ผูจั้ดการของคณุเพื�อขจัดความรูส้ำกึไมเ่หมาะสำมออกไป
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เรายตุธิรรมี

ZF พยายามแขง่ขนัอยา่งยตุิธิรรมแลัะซ้ื�อสำตัิยแ์ลัะปฏิบิตัิติิาม
กฎิหมายแลัะระเบย่บขอ้บงัคบัทั่่�เก่�ยวขอ้งทั่ั�งหมด ซ้ึ�งรวมถึงึ
กฎิหมายติอ่ติา้นการผกูขาดแลัะการแขง่ขนัระหวา่งประเทั่ศดว้ย 

โดยเฉัพาะอยา่งยิ�งเราไมย่อมทั่นติอ่:

• ขอ้ติกลังติอ่ติา้นการแขง่ขนัหรอืการสำมรูร้ว่มคดิกบัคูแ่ขง่
ทั่่�แทั่จ้รงิหรอืทั่่�อาจเป็นคูแ่ขง่ ซ้ึ�งรวมถึงึแติไ่มจ่ำากดัแคเ่พย่ง
ขอ้ติกลังทั่่�มเ่ป้าหมายเพื�อกำาหนดราคาหรอืสำว่นประกอบ
ราคา การจำากดัประเภทั่หรอืปรมิาณของผลัติิภณัฑ์ห์รอื
บรกิารทั่่�สำง่มอบ การเสำนอราคาประมลูั หรอืติลัาดแบง่ยอ่ย

• การใชต้ิำาแหน่งผูน้ำาทั่างการติลัาดในทั่างทั่่�ผดิ
• การติกลังการคา้ในแนวติั�งทั่่�ขดัขวาง ป้องกนั 

หรอืจำากดัการแขง่ขนัอยา่งยตุิธิรรมแลัะเสำร่
อนัเป็นการลัะเมดิกฎิหมายทั่่�บงัคบัใช ้

ติำาแหน่งการแขง่ขนัของเราขึ�นอยูก่บัปัจจัยความสำำาเร็จทั่างธรุกจิ
ของเราเทั่า่นั�น โดยเฉัพาะอยา่งยิ�งการลัดการปลัอ่ยมลัพษิ ความ
ปลัอดภยัของยานพาหนะ ระบบอตัิโนมตัิแิลัะขอ้มลูั คณุควรปฏิบิตัิ ิ
ติอ่ลักูคา้ ซ้พัพลัายเออร ์แลัะคูแ่ขง่ของ ZF อยา่งยตุิธิรรมแลัะ
ดว้ยความเคารพ หา้มขโมยหรอืใชข้อ้มลูัทั่่�เป็นกรรมสำทิั่ธิ�หรอื
ความลับัทั่างการคา้โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของ เรา
ไมค่วรเอาเปรย่บใครผา่นแนวทั่างปฏิบิตัิทิั่่�ไมเ่ป็นธรรม เชน่

• การใช้ในทั่างทั่่่ผิดหรือการเปิดเผยข้อมูลัทั่่่เป็นเอกสำิทั่ธิ์
• การบิดเบือนข้อเทั่็จจริงทั่่่เป็นสำาระสำำาคัญ
• การสำมรู้ร่วมคิดกับคู่แข่งในเรื่องราคาแลัะเงื่อนไขอื่นๆ
• การลัะเมิดวิธ่ปฏิิบัติิในการประมูลัอย่างยุติิธรรม 

รวมถึึงการงดการประมูลัหรือการให้ข้อมูลัทั่่่เป็น
ประโยชน์ติ่อผู้ขายรายหนึ่งมากกว่ารายอื่นๆ

การปฏิบิตัิดิงักลัา่วอาจผดิกฎิหมาย

ZF จัดการการมส่ำว่นรว่มของเราในกจิการของรัฐบาลัแลัะ
กระบวนการนโยบายสำาธารณะอยา่งรอบคอบ แลัะมท่ั่ม่งาน
ภายในทั่่�ประสำานงานกบัความพยายามเหลัา่นั�น การติดัสำนิใจ
เชงิกลัยทุั่ธเ์ก่�ยวกบัการสำนับสำนุนจะดำาเนนิการในระดบัสำงูสำดุแลัะ
มเ่พย่งบคุลัากรทั่่�ไดรั้บอนุมตัิเิทั่า่นั�นทั่่�เขา้รว่มในกระบวนการน่�  

เราอาจมส่ำว่นรว่มในการอภปิรายนโยบายในเรื�องทั่่�มค่วาม
สำำาคญัติอ่ธรุกจิแลัะลักูคา้ของเรา ในดา้นติา่งๆ รวมถึงึ
ความเป็นสำว่นติวั ทั่รัพยส์ำนิทั่างปัญญาแลัะความยั�งยนื ทั่่�
น่� เรามุง่มั�นทั่่�จะชว่ยใหผู้ก้ำาหนดนโยบายในทั่กุระดบัของ
รัฐบาลัเขา้ใจผลัติิภณัฑ์ ์นวตัิกรรม แลัะธรุกจิของเรา

เราไมเ่คยพยายามแสำวงหาความไดเ้ปรย่บ
อยา่งไมเ่ป็นธรรมผา่นการล็ัอบบ่� 

ดว้ยกจิกรรมระดบัโลักของเราแลัะเมื�อเจาะติลัาดใหม ่เรา
ปฏิบิตัิติิามกฎิระเบย่บทั่างการคา้ทั่่�บงัคบัใชอ้ยา่งเครง่ครัด 
แลัะปฏิบิตัิติิามกฎิแลัะขอ้บงัคบัทั่่�ควบคมุการควบคมุการนำา
เขา้แลัะสำง่ออก รวมถึงึการหา้มสำง่สำนิคา้ทั่่�เก่�ยวขอ้ง

ถึาม: “นักการเมอืงทั่่�มช่ ื�อเสำย่งในทั่อ้งถึิ�นติอ้งการจัดงานสำื�อทั่่�
โรงงานแหง่ใดแหง่หนึ�งของเรา ฉัันสำามารถึอนุมตัิไิดไ้หม?”

ติอบ: ZF ไมฝั่้กใฝ่้ฝ่้ายใด - ใหอ้า้งองิการติดัสำนิใจกบัแผนก
ภายในทั่่�เหมาะสำม

เข็มีที่ศิคำณุธรรมีของเรานำำาที่างให้เ้รา
ตดัูสนิำใจอยา่งยตุธิรรมีโดูยไมีม่ีขีอ้ยกเวน้ำ

10 จรรยาบรรณ
หลักัการทั่ั�วไปสำำาหรับพฤติกิรรมทั่างจรยิธรรม
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07
เรามีจีรยิธรรมี

การทั่จุรติิถึกูหา้มโดยอนุสำญัญาระหวา่งประเทั่ศ กฎิหมายใน
ประเทั่ศแลัะแนวทั่างภายใน ZF ไมย่อมรับการติดิสำนิบนในรปูแบบ
ใดๆ ในหมูพ่นักงานหรอืพันธมติิรทั่างธรุกจิหรอืการดำาเนนิธรุกจิ
ใดๆ ทั่่�สำามารถึสำรา้งความประทั่บัใจใหก้บัอทิั่ธพิลัทั่่�ไมเ่หมาะสำม 
สำิ�งน่�ใชโ้ดยไมค่ำานงึถึงึศลุักากรภมูภิาคใดๆ ทั่่�ถึกูกลัา่วหา 

วตัิถึปุระสำงคข์องของกำานัลั ไมว่า่จะเป็นความบนัเทั่งิทั่างธรุกจิ
หรอืของขวญัทั่่�เก่�ยวขอ้งกบัลักูคา้ ซ้พัพลัายเออร ์หรอืพันธมติิร
ทั่างธรุกจิอื�นๆ เพื�อสำรา้งความปรารถึนาดแ่ลัะความสำมัพันธใ์นการ
ทั่ำางานทั่่�ด ่ไมใ่ชเ่พื�อใหไ้ดม้าซ้ึ�งขอ้ไดเ้ปรย่บทั่่�ไมเ่หมาะสำม

ของขวญัแลัะการเลั่�ยงรับรองอาจไมเ่หมาะสำม แมว้า่จะเป็นเพย่ง
การเสำนอหรอืรอ้งขอ ถึา้หากวา่สำิ�งเหลัา่นั�น:

• เป็นเงนิสำดหรอืเทั่ย่บเทั่า่กบัเงนิสำด
• ไมส่ำอดคลัอ้งกบัแนวปฏิบิตัิทิั่างธรุกจิติามจารต่ิประเพณ่
• มม่ลูัคา่มากเกนิไป
• อาจถึกูมองวา่เป็นสำนิบนหรอืสำิ�งติอบแทั่น
• ฝ่้าฝื้นกฎิหมาย

ขอ้เสำนอหรอืการรับของขวญัเป็นเงนิสำดเป็นสำิ�งติอ้งหา้ม กรณุา
ปรกึษากบัเจา้หนา้ทั่่�กำากบัดแูลัการปฏิบิตัิติิามกฎิระเบย่บหรอืการ
ปฏิบิตัิติิามขอ้กำาหนดขององคก์ร ของขวญัทั่่�มม่ลูัคา่สำงูหรอืของ
กำานัลัทั่่�คณุเชื�อวา่อาจไมเ่หมาะสำม

การฟอกเงนิำ (เชน่ การใชธ้รุกรรมเพื�อปกปิดแหลัง่เงนิทั่นุทั่่�ผดิ
กฎิหมายหรอืทั่ำาใหเ้งนิดงักลัา่วดถูึกูกฎิหมาย) เป็นสำิ�งติอ้งหา้มโดย
เด็ดขาด กจิกรรมทั่่�น่าสำงสำยัใดๆ ทั่่�คณุเชื�อวา่อาจเก่�ยวขอ้งกบัการ
ฟอกเงนิ ควรรายงานติอ่เจา้หนา้ทั่่�ป้องกนัการฟอกเงนิ
ติอ่ไปน่�คอืติวัอยา่งกจิกรรมทั่่�น่าสำงสำยับางสำว่น:

• ชำาระเป็นเงินสำด
• การชำาระเงินในสำกุลัเงินผิดปรกติิติามสำถึานการณ์

หรือแติกติ่างจากทั่่่ระบุไว้ในสำัญญา
• คำาขอสำำาหรับจำานวนเงินทั่่่แติกติ่างจาก

ทั่่่กำาหนดไว้ในสำัญญาหรือ
• การชำาระเงินโดยบุคคลัหรือบริษัทั่ทั่่่ไม่ใช่คู่สำัญญา

ผู้ลประโยชื่นำท์ี่บัซึ่อ้นำเกดิูข่�นำเมี่�อผู้ลัประโยชนส์ำว่นติวัของบคุคลั
แทั่รกแซ้งผลัประโยชนข์อง ZF ในทั่างใดทั่างหนึ�ง ความขดั
แยง้อาจเกดิขึ�นไดเ้มื�อพนักงานดำาเนนิการหรอืมผ่ลัประโยชนท์ั่่�
อาจทั่ำาใหก้ารทั่ำางานของตินใน ZF เป็นไปอยา่งเป็นกลัางแลัะม่
ประสำทิั่ธภิาพไดย้าก ความขดัแยง้ทั่างผลัประโยชนอ์าจเกดิขึ�น
เมื�อพนักงานหรอืสำมาชกิในครอบครัวของเขาหรอืเธอไดรั้บผลั
ประโยชนส์ำว่น
บคุคลัทั่่�ไมเ่หมาะสำมอนัเป็นผลัมาจากติำาแหน่งของตินทั่่� ZF การ
ทั่ำางานพรอ้มกนักบัคูแ่ขง่ ลักูคา้ หรอืซ้พัพลัายเออรนั์�นแทั่บจะเป็น
ความขดัแยง้ทั่างผลัประโยชน์

ถืามี: “ในำการเดูนิำที่างเพ่�อธรุกจิ ฉันัำถืกูนำำาเสนำอดูว้ย
นำาฬิกิาราคำาแพง ฉันัำจะเก็บมีนัำไวไ้ดูห้้รอ่ไมี?่“

ตอบ: ไมีส่ามีารถืรบันำาฬิกิาราคำาแพงไดู ้สำาห้รบัคำำา
ถืามีใดูๆ กรณุาปรก่ษากบัผูู้จ้ดัูการของคำณุ เจา้ห้นำา้ที่ี�
กำากบัดูแูลการปฏิบิตัติามีกฎระเบยีบ ห้รอ่การปฏิบิตั ิ
ตามีขอ้กำาห้นำดูขององคำก์ร

11 จรรยาบรรณ
หลักัการทั่ั�วไปสำำาหรับพฤติกิรรมทั่างจรยิธรรม
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เราปฏิบิตัติามี

เราภัมูีใิจที่ี�ไดูก้ำาห้นำดูมีาตรฐานำระดูบัสงูและ
พนำกังานำ กระบวนำการ และผู้ลติภัณัฑ์ข์องเรา
ปฏิบิตัติามีขอ้กำาห้นำดูที่างกฎห้มีายที่ี�บงัคำบัใชื่้

เรายดึมั�นในมาติรฐานสำงูสำดุของการปฏิบิตัิติิามกฎิหมายแลัะจรยิธรรม แลัะมุง่มั�นทั่่�จะผลัติิ
ผลัติิภณัฑ์ค์ณุภาพสำงูทั่่�ปลัอดภยัแลัะปฏิบิตัิติิามกฎิหมาย ขอ้บงัคบัแลัะมาติรฐานทั่่�บงัคบั
ใช ้

เราคาดหวงัใหท้ั่กุคนในบรษัิทั่ทั่ราบแลัะเขา้ใจขอ้กำาหนดทั่่�ใชก้บัการผลัติิแลัะการจัด
จำาหน่ายผลัติิภณัฑ์ ์บรกิารแลัะเทั่คโนโลัยข่องเรา

หลักัการเหลัา่น่�นำาไปใชผ้า่นนโยบาย กระบวนการ แลัะโครงสำรา้งของ ZF รวมถึงึระบบการ
จัดการการปฏิบิตัิติิามขอ้กำาหนดของผลัติิภณัฑ์ ์(PCMS) ของ ZF แลัะพนักงานแลัะเจา้
หนา้ทั่่�ของเราทั่กุคนปฏิบิตัิติิามมาติรฐานเหลัา่น่� 

วางแผู้นำเพ่�ออนำาคำต

กฎิหมายมว่วิฒันาการดว้ย
ความเร็วสำงู ดงันั�นจงึเป็นเรื�อง
สำำาคญัทั่่�เราจะติอ้งปฏิบิตัิติิาม
แนวทั่างของ ZF เพื�อทั่ำาใหต้ินเอง
เหมาะสำมกบัอนาคติ 

เราคาดการณแ์นวโนม้แลัะขอ้
กำาหนดดา้นกฎิระเบย่บเพื�อให ้
แน่ใจวา่ทั่ั�งกลัุม่ปฏิบิตัิติิามอยา่ง
ติอ่เนื�อง

12 จรรยาบรรณ
หลักัการทั่ั�วไปสำำาหรับพฤติกิรรมทั่างจรยิธรรม
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เราปลอดูภัยั

คำณุตอ้งไมีใ่ชื่ห้้รอ่แบง่ปนัำขอ้มีลูที่ี�เป็นำ
คำวามีลบัของ ZF เพ่�อวตัถืปุระสงคำอ์่�นำนำอก
เห้นำอ่จากการดูำาเนำนิำธรุกจิของ ZF

คณุมบ่ทั่บาทั่สำำาคญัในการชว่ยเราปกป้อง ZF บรรดาสำนิทั่รัพยร์วม
ถึงึขอ้มลูัทั่่�เป็นกรรมสำทิั่ธิ�ของ ZF (เชน่ ทั่รัพยส์ำนิทั่างปัญญา แผน
ธรุกจิทั่่�เป็นความลับั แผนผลัติิภณัฑ์ท์ั่่�ไมไ่ดแ้จง้ลัว่งหนา้ กลัยทุั่ธ์
การขายแลัะการติลัาด แลัะความลับัทั่างการคา้อื�นๆ) เชน่เดย่วกบั
สำนิทั่รัพยท์ั่างกายภาพ เชน่ เงนิสำด อปุกรณ ์วสัำดสุำ ิ�นเปลัอืงแลัะ
สำนิคา้คงคลังัของผลัติิภณัฑ์์

ขอ้มลูัทั่่�ไมเ่ปิดเผยติอ่สำาธารณะเก่�ยวกบั ZF ควรไดรั้บการปฏิบิตัิ ิ
ติามขอ้กำาหนดการรักษาความลับั

• ระมีดัูระวงัส ิ�งที่ี�คำณุพดูู การรับรูว้า่คณุอยูท่ั่่�ไหน ใครอยู่
รอบติวัคณุ แลัะสำิ�งทั่่�พวกเขาอาจเห็นหรอืไดย้นิเป็นวธิก่ารทั่่�
สำำาคญัทั่่�เราทั่กุคนสำามารถึปกป้องทั่รัพยส์ำนิทั่างปัญญาของ 
ZF ได ้

• ปกป้องที่รพัยส์นิำของเรา ติดิติามทั่รัพยส์ำนิแลัะขอ้มลูัทั่่� ZF 
มอบใหแ้กค่ณุแลัะป้องกนัการสำญูเสำย่ การใชง้านในทั่างทั่่�ผดิ 
ของเสำย่หรอืการโจรกรรม

• เป็นำแบบอยา่ง แบบจำาลัองพฤติกิรรมทั่่�ปกป้องทั่รัพยส์ำนิแลัะ
ขอ้มลูัของเราติลัอดเวลัา

• ต่�นำตวัและตระห้นำกั ในฐานะแนวป้องกนัแรกของเรา คณุ
เป็นสำว่นหนึ�งของไฟรว์อลัลัม์นุษยแ์ลัะสำามารถึติดัสำนิใจดา้น
ความปลัอดภยัอยา่งชาญฉัลัาด สำรา้งกำาแพงกั�นระหวา่ง
อาชญากรไซ้เบอรแ์ลัะโครงสำรา้งพื�นฐานของเรา

ถึา้หากวา่คณุมค่ำาถึามใดๆ กรณุาปรกึษาฝ่้ายการรักษาความ
ปลัอดภยัองคก์รของ ZF

เราเคารพในสำทิั่ธคิวามเป็นสำว่นติวัของทั่กุคนแลัะปกป้องขอ้มลูั
สำว่นบคุคลัของพนักงาน ซ้พัพลัายเออร ์ลักูคา้แลัะทั่กุฝ่้ายทั่่�เรา
ติดิติอ่ดว้ย เรารักษาขอ้มลูัดงักลัา่วใหป้ลัอดภยั ใชเ้พื�อจดุประสำงค์
ทั่างธรุกจิเทั่า่นั�นแลัะไมเ่กบ็ไวน้านเกนิความจำาเป็น

ตดิูตอ่ฝ่่ายคำุม้ีคำรองขอ้มีลู:  dataprotection@zf.com

ถึาม: “ผูจั้ดการของฉัันขอใหฉั้ันเขา้สำูร่ะบบของบรษัิทั่ 
โดยใชร้หสัำผา่นของเธอเพื�อดงึรายงานบางฉับบั - ทั่ำาได ้
หรอืเปลัา่?“

ติอบ: ไม ่มนัเป็นการขดัติอ่นโยบายของ ZF ในการแบง่ปัน
รหสัำผา่นกนั คณุควรเติอืนผูจั้ดการของคณุวา่คณุไมส่ำามารถึ
เขา้ถึงึระบบน่�ได ้

13 จรรยาบรรณ
หลักัการทั่ั�วไปสำำาหรับพฤติกิรรมทั่างจรยิธรรม
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เมื�อลักูคา้ของเราทั่ำาธรุกจิกบัเรา พวกเขา
เชื�อมั�นในคำากลัา่วอา้งทั่่�เราทั่ำาเก่�ยวกบั
ผลัติิภณัฑ์ข์องเรา

ความสำมัพันธข์องเรากบัซ้พัพลัายเออร ์
ลักูคา้ ผูบ้รโิภคแลัะพันธมติิรทั่างธรุกจิ
อื�นๆ จะติอ้งยตุิธิรรม คดิเชงิบวกแลัะม่
ประสำทิั่ธผิลั แลัะติั�งอยูบ่นพื�นฐานของความ
ไวว้างใจแลัะความเคารพซ้ึ�งกนัแลัะกนั
เสำมอ การสำรา้งความสำมัพันธเ์หลัา่น่�เป็นกระ
บวนการทั่่�ติอ่เนื�องแลัะติอ้งการความมุง่มั�น
ทั่่�ยั�งยนืในการดำาเนนิธรุกจิทั่่�มม่าติรฐาน
ระดบัสำงู ในทั่กุปฏิสิำมัพันธท์ั่่�เรามก่บัฝ่้าย
ติา่งๆ เหลัา่น่� เราติอ้งแสำดงใหเ้ห็นถึงึความ
ซ้ื�อสำตัิยแ์ลัะความมุง่มั�นติอ่คา่นยิมของเรา

เราควรพดูความจรงิเสำมอ ทั่กุสำิ�งทั่่�เราบอก
กบัลักูคา้ ซ้พัพลัายเออร ์ผูบ้รโิภคแลัะ
พันธมติิรทั่างธรุกจิอื�นๆ จะติอ้งเป็นความ
จรงิ รวมถึงึฉัลัากผลัติิภณัฑ์ ์การโฆษณา
แลัะการสำื�อสำารอื�นๆ ของเรา ไมไ่ปมส่ำว่น
รว่มในการปฏิบิตัิทิั่่�ไมเ่ป็นธรรม หลัอกลัวง 

หรอืทั่ำาใหเ้ขา้ใจผดิ ชื�อเสำย่งเอาชนะได ้
ยากแลัะสำญูเสำย่ไดง้า่ย

ใชโ้ซ้เชย่ลัมเ่ดย่อยา่งชาญฉัลัาดแลัะ
สำื�อสำารอยา่งมค่วามรับผดิชอบ ถึา้หากวา่
คณุแสำดงความคดิเห็นเก่�ยวกบั ZF บนโซ้
เชย่ลัมเ่ดย่ ใหช้ดัเจนวา่คณุไมไ่ดพ้ดูใน
นามของบรษัิทั่ หา้มเปิดเผยขอ้มลูัทั่่�เป็น
ความลับัเก่�ยวกบับรษัิทั่ ลักูคา้ ซ้พัพลัายเอ
อร ์คูแ่ขง่หรอืพันธมติิรทั่างธรุกจิอื�นๆ แลัะ
อยา่โพสำติส์ำิ�งทั่่�อาจเป็นภยัคกุคาม การขม่ขู ่
การลัว่งลัะเมดิหรอืการกลัั�นแกลัง้

สิ�งนำี�สง่ผู้ลตอ่ฉันัำไดูอ้ยา่งไร?

ถึา้หากวา่คณุกงัวลัวา่คณุอาจฟังดู
เหมอืนคณุกำาลังัพดูถึงึ ZF ในโพสำติ ์
กรณุาติดิติอ่ผูจั้ดการของคณุหรอื
ฝ่้ายสำื�อสำาร เพื�อใหเ้ราสำามารถึติอบ
สำนองแลัะลัดอนัติรายทั่่�อาจเกดิ
ขึ�นได ้

พ่�นำฐานำของคำวามีสมัีพนัำธท์ี่ ี�
ดู ีคำอ่ คำวามีไวว้างใจ
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11
 เราใสใ่จโลก

เราดูำาเนำนิำการเพ่�อป้องกนัำและลดูผู้ลกระที่บตอ่สิ�ง
แวดูลอ้มีและสรา้งอนำาคำตที่ี�ย ั�งยน่ำและดูกีวา่รว่มีกนัำ

ความยั�งยนืทั่่� ZF สำรา้งความแติกติา่งใหก้บั
ชว่ติิของผูค้น ชมุชนแลัะโลักของเรา

ในการติอ่สำูก้บัการเปลั่�ยนแปลังสำภาพภมูิ
อากาศ การกระทั่ำาของเราแติล่ัะคนมค่วาม
สำำาคญักบัผลัติิภณัฑ์ข์องเรา ZF มส่ำว่นชว่ย
ในการลัดการปลัอ่ยมลัพษิ ปกป้องสำภาพ
อากาศแลัะเพิ�มความคลัอ่งติวัทั่่�ปลัอดภยั

เรามส่ำว่นรว่มในเป้าหมายการลัดคารบ์อนใน
หว่งโซ้ท่ั่่�มค่ณุคา่ของเรา รว่มกบัซ้พัพลัาย
เออรแ์ลัะพันธมติิรทั่างธรุกจิของเรา

เราเคารพทั่่�อยูอ่าศยัติามธรรมชาติขิอง
โลักแลัะมุง่มั�นทั่่�จะอนุรักษ์ทั่รัพยากร ลัด
มลัภาวะติอ่สำิ�งแวดลัอ้ม (รวมถึงึการลัด
ของเสำย่แลัะการปรับหลักัการเศรษฐกจิ
หมนุเวย่น) แลัะการป้องกนัความเสำย่หาย
ติอ่สำิ�งแวดลัอ้ม 
ความมุง่มั�นในการปกป้องสำิ�งแวดลัอ้มอยา่ง
ยั�งยนืน่�เป็นพื�นฐานสำำาหรับการทั่ำางานของ
เรา 

ติามหลักัการเหลัา่น่� เรามุง่มั�นทั่่�จะออกแบบ
ผลัติิภณัฑ์ท์ั่่�เป็นมติิรติอ่สำิ�งแวดลัอ้ม ลัด
ผลักระทั่บติอ่สำิ�งแวดลัอ้มจากกระบวนการ
ทั่างธรุกจิของเรา ปรับปรงุการใชพ้ลังังาน
แลัะความพยายามดา้นสำิ�งแวดลัอ้มอยา่ง
ติอ่เนื�อง แลัะสำรา้งติวัเราใหเ้ป็นแบบอยา่ง
ระดบัโลัก 

ในฐานะผูใ้หบ้รกิารเทั่คโนโลัย ่ZF ยงั
คงพึ�งพาการใชแ้รธ่าติทุั่่�มค่วามขดัแยง้ 
อยา่งไรก็ติาม เราทั่ำาทั่กุอยา่งทั่่�ทั่ำาไดเ้พื�อ
ลัดสำว่นแบง่แลัะแยกแหลัง่ทั่่�มาทั่่�สำำาคญั
อยา่งมป่ระสำทิั่ธภิาพ

สิ�งนำี�สง่ผู้ลตอ่ฉันัำไดูอ้ยา่งไร?

ทั่ำาสำว่นของคณุโดยใชท้ั่รัพยากร
อยา่งมค่วามรับผดิชอบ ชว่ยลัดการ
ปลัอ่ยมลัพษิ ปฏิบิตัิติิามกฎิหมาย
แลัะขอ้บงัคบัดา้นสำิ�งแวดลัอ้มแลัะม่
สำว่นรว่มในความยั�งยนื การรไ่ซ้เคลิั
แลัะความพยายามในการเติมิเต็ิม
ของเรา
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12
 เราปกป้องผูู้อ้ ่�นำ

เรารับรองวา่เราปฏิบิตัิติิามกฎิระเบย่บดา้นสำทิั่ธมินุษยชน หลักัการ
ของยเูอ็นโกลับอลัคอมแพ็กแลัะมาติรฐานแรงงานแลัะสำงัคมทั่่�เป็น
ทั่่�ยอมรับในระดบัสำากลั เชน่แนวทั่างปฏิบิตัิ ิILO แลัะ OECD 

ZF เชื�อมั�นอยา่งยิ�งในการสำง่เสำรมิศกัดิ�ศรค่วามเป็นมนุษยข์อง
มนุษยชาติแิลัะความเทั่า่เทั่ย่มกนั การเคารพซ้ึ�งกนัแลัะกนั ความไว ้
วางใจ ความอดทั่นแลัะความยตุิธิรรม

หลักัการเหลัา่น่�ใชก้บัการสำรรหาพนักงานใหม ่ปฏิสิำมัพันธแ์ลัะให ้
กำาลังัใจพนักงานในบทั่บาทั่ปัจจบุนั แลัะสำง่เสำรมิวชิาชพ่ของ 
พนักงานของเรา เราเคารพในศกัดิ�ศร ่ความเป็นสำว่นติวัแลัะสำทิั่ธิ
สำว่นบคุคลัของทั่กุคน

หา้มไมใ่หม้ก่ารบงัคบั กกัขงั ผกูมดั ผกูพัน หรอืแรงงานทั่าสำแลัะ
การคา้มนุษยท์ั่กุรปูแบบ เนื�องจากพวกเขาฉัวยประโยชนจ์ากบคุคลั
ทั่่�ไมส่ำามารถึยนิยอมใหก้ระทั่ำาการของตินได ้

เราปฏิเิสำธการเป็นทั่าสำยคุใหมท่ั่กุรปูแบบ เชน่ การคา้มนุษย ์การ
บงัคบัใชแ้รงงาน แลัะการแสำวงประโยชนจ์ากแรงงานเด็ก 

งานทั่่�กด่กนัเด็กในชว่ติิวยัเด็ก ศกัยภาพแลัะศกัดิ�ศรข่องพวกเขา
แลัะเป็นอนัติรายติอ่การพัฒนาทั่างรา่งกายแลัะจติิใจ ติามทั่่�กำาหนด
โดยองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทั่ศ ไมส่ำอดคลัอ้งกบัคา่นยิมของ 
ZF ทั่่� ZF เราคำานงึถึงึอายขุั�นติำ�าสำำาหรับการจา้งงานทั่่�กำาหนดไวใ้น
กฎิหมายระดบัประเทั่ศเสำมอ

เรามุง่เนน้ความพยายามของเราในการสำรา้งบรรยากาศระหวา่ง
พนักงานแลัะพันธมติิรทั่างธรุกจิของเราซ้ึ�งมก่ารเคารพ
ซ้ึ�งกนัแลัะกนั ความไวว้างใจ ความอดกลัั�นแลัะความยตุิธิรรม 

การสำนับสำนุนสำทิั่ธมินุษยชนเป็นความรับผดิชอบติอ่สำงัคมของเรา
หมายความวา่การสำงัเกติแลัะปฏิบิตัิติิามกฎิหมายเป็นเรื�องของวถิึ ่
เรามห่นา้ทั่่�ติอ้งปฏิบิตัิติิามกฎิหมายทั่่�เราดำาเนนิการในการติดัสำนิ
ใจทั่างธรุกจิทั่ั�งหมดของเรา ซ้ึ�งรวมถึงึประเด็นดา้นสำทิั่ธมินุษย
ชนในหว่งโซ้อ่ปุทั่านดว้ย ZF ไดด้ำาเนนิการ “ความมุง่มั�นในการ
เยย่วยา” การลัะเมดิใดๆ เมื�อมก่ารระบ ุเราปฏิบิตัิติิามกฎิระเบย่บ

ทั่่�เก่�ยวขอ้งเก่�ยวกบัสำภาพการทั่ำางานทั่่�เป็นธรรม รวมถึงึการชมุนุม
เสำรภ่าพ เสำรภ่าพในการรวมติวัเป็นสำมาคมแลัะการเจรจาติอ่รองรว่ม
กนั เราสำง่เสำรมิการประกนัสำงัคมในขอบเขติความรับผดิชอบแลัะ
เคารพสำทิั่ธใินเสำรภ่าพในการแสำดงความคดิเห็นแลัะเสำรภ่าพในการ
แสำดงออก

คดิถึงึวา่งานของคณุมผ่ลักระทั่บติอ่ผูค้น ถึา้หากวา่คณุคดิวา่อาจม่
ผลักระทั่บดา้นลับติอ่บคุคลัใดก็ติามภายในหรอืภายนอก ZF กรณุา
ติดิติอ่ผูจั้ดการของคณุ ติวัแทั่นพนักงานของคณุ หรอื ZF ทั่รัสำติ์
ไลัน์

ZF ติระหนักถึงึความรับผดิชอบติอ่สำงัคมของเรา เราไมเ่พย่งแค่
ปฏิบิตัิติิามมาติรฐานเหลัา่น่�เทั่า่นั�น แติย่งัดำาเนนิการใหเ้หนอืกวา่
ดว้ยความคดิรเิริ�ม “ZF hilft” ของเราอก่ดว้ย

โดูดูเดูน่ำดูว้ยคำวามีเคำารพซึ่่�งกนัำและกนัำ คำวามี
ไวว้างใจ คำวามีอดูที่นำและคำวามียตุธิรรมี

ZF hilft 

ขอ้มลูัเพิ�มเติมิเก่�ยวกบั “ZF hilft” สำามารถึ 
พบไดท้ั่่�น่�: 

www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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เราพรอ้มีให้ค้ำวามี
ชื่ว่ยเห้ลอ่ 
พนักงานทั่่�มค่ำาถึามหรอืขอ้สำงสำยัเก่�ยวกบัพฤติกิรรมติามกฎิดงักลัา่ว สำามารถึติดิติอ่
หวัหนา้งานไดต้ิลัอดเวลัา นอกจากน่� พวกเขายงัสำามารถึติดิติอ่องคก์รการปฏิบิตัิติิาม
กฎิระเบย่บ โดยเฉัพาะแผนกชว่ยเหลัอืดา้นการปฏิบิตัิติิามกฎิระเบย่บ ซ้ึ�งพรอ้มใหก้าร
สำนับสำนุนพนักงานของเราในเรื�องการปฏิบิตัิติิามกฎิระเบย่บทั่ั�งหมด

นอกจากน่� ZF ยงัมเ่อกสำารประกอบเพื�อช่�แจงกฎิระเบย่บแลัะแนวทั่างปฏิบิตัิภิายใน
เพิ�มเติมิ

ติดิติอ่การปฏิบิตัิติิามขอ้กำาหนดขององคก์ร
อเ่มลั:  compliance@ZF.com

เราจัดเติรย่มชอ่งทั่างการรายงานแบบไมเ่ปิดเผยติวัตินสำำาหรับการลัะเมดิการปฏิบิตัิ ิ
ติามกฎิระเบย่บผา่น ZF ทั่รัสำติไ์ลัน:์   
https://www.bkms-system.net/Trustline

พนักงานของเราสำามารถึคน้หาขอ้มลูัเพิ�มเติมิบนอนิทั่ราเน็ติไดท้ั่่�:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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ZF Friedrichshafen AG
ZF Forum | Headquarters 
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen Germany

www.zf.com

https://www.zf.com
https://twitter.com/zf_konzern
https://www.facebook.com/zfgroup.global
https://www.youtube.com/channel/UCKFB9w8mLD5DcSqnYY7bVzg
https://www.xing.com/pages/zf
http://linkedin.com/company/zf-group/
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