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ความโปร่งใส ความไวว้างใจ และการทำางานเป็นทีม



เรียนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และพนักงานทุกคน
 
ด้วย “โร้ดแมป 2025” เราได้กำาหนดกลยุทธ์และโปรแกรมการดำาเนินงานของเราสำาหรับห้าปีข้างหน้าไวแ้ล้ว และเพื่อสร้างฐานให้กลยุทธ์นี้ 
เราได้ปรับวตัถุประสงค์ขององค์กรเราใหม่ ดังนี้ เราบุกเบิกการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับการเคล่ือนที่ของโลก นี่คือสิ่งที่ผลัก
ดันและแสดงถึงตัวตนของเรา  
เรามีชีวติอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ แชฟฟ์เลอร์คือบริษัทครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีอัตลักษณ์ที่
ไม่ซ้ำาใคร นั่นคือ เป็นบริษัทที่กำาหนดทิศทางโดยเหล่าผู้ก่อตั้ง มีประวตัิความสำาเร็จยาวนาน มีการวางแนวกลยุทธ์ที่ชัดเจน และมีความมุ่ง
มั่นอย่างแรงกล้าต่อค่านิยมและหลักการที่ยึดมั่นอย่างลึกซึ้ง น่ีไม่ใช่ข้อขัดแย้ง ตรงกันข้าม เราดำาเนินชีวติตามค่านิยมของธุรกิจครอบครัว
ระดับโลก ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และความเคารพซึ่งกันและกันเมื่อดำาเนินธุรกิจ คือองค์ประกอบหลักใน DNA ของเราเสมอมา ส่ิงนี้
สะท้อนอยู่ในหลักการผู้นำาที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของเรา น่ันคือความโปร่งใส่ ความไวว้างใจ และการทำางานเป็นทีม รวมทั้งค่านิยมของเรา 
ได้แก่ ความยั่งยืน ความสร้างสรรค์ ความเป็นเลิศ และความหลงใหล  
เรารับผิดชอบต่ออนาคตของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ปและคนรุ่นต่อ ๆ ไปโดยการทำาหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบและมีวสิัยทัศน์ก้าวไกล เคารพ
กฎหมายและระเบียบข้อกำาหนดที่บังคับใช้ พึ่งพาความหลากหลาย และส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ ค่านิยมพื้นฐาน
ของเราก่อตัวเป็นเข็มทิศ ซึ่งเราใช้นำาทางสู่อนาคตร่วมกันกับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้าธุรกิจ และแน่นอน พนักงานของเรา โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กวา้งขวางเช่นตอนน้ี  
เราต้องการพัฒนาธุรกิจของเราต่อไปและขัดเกลาโปรไฟล์องค์กรของเรา แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำาคัญที่สุด ไม่มีธุรกิจใดสำาคัญถึงขนาดที่เราจะ
ทำาลายค่านิยมและกฎหมายที่บังคับใช้ พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณสามารถนำาไปสู่ความเสียหายขนาดใหญ่ได้ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นส่วน
สำาคัญในวฒันธรรมองค์กรของเรา ส่วนน้ี เราจะสร้างความไวว้างใจซ่ึงมีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อความสำาเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เราต้อง
ทำางานด้วยความซื่อตรง เพ่ือบุกเบิกการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับการเคลื่อนที่ของโลกต่อไป  
พนักงานทุกคนครับ เราได้อัปเดตหลักจรรยาบรรณบริษัทของแชฟฟ์เลอร์และนำามาปรับเข้ากับกลยุทธ์บริษัทของเรา มันเป็นการวาง
แนวทางให้กับการกระทำาของเรา และในขณะเดียวกัน มันแสดงถึงคำามั่นสัญญาที่สำาคัญที่เรามอบให้กับโลกภายนอก  
เราทุกคนมีส่วนในการนำาแชฟฟ์เลอร์ไปสู่อนาคตที่ประสบความสำาเร็จอย่างย่ังยืน โปรดใช้หลักจรรยาบรรณน้ีและปรับพฤติกรรมประจำาวนั
ของเราที่มีต่อกัน ต่อคู่ค้าธุรกิจ และต่อประชาชนท่ัวไปอย่างสอดคล้องและสม่ำาเสมอ  
ในนามของคณะกรรมการบริหารแชฟฟ์เลอร์ ผมหวงัพึ่งการให้ความร่วมมือจากคุณ และขอขอบคุณสำาหรับการสนับสนุนครับ 
 
ขอแสดงความนับถือ 

Klaus Rosenfeld 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
แชฟฟ์เลอร์ เอจี 
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บทนำา

ความซื่อตรง ความเป็นธรรม
และความเคารพซึ่งกันและ
กันเป็นรากฐานที่สำาคัญภาย
ในแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานให้กับการกระทำาของ
เรา แชฟฟ์เลอร์ดำาเนินการตาม
ความรับผิดชอบขององค์กร 
และด้วยเหตุนี้ เราจึงได้สร้าง
ข้อกำาหนดเบื้องต้นข้ึนมา เพื่อ
ความสำาเร็จท่ียั่งยืนของบริษัท 

หลักจรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแชฟฟ์เลอร์ 
เอจี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากตระกูลแชฟฟ์เลอร์ โดยจะเน้นย้ำาถึงความสำาคัญ
ที่แชฟฟ์เลอร1์ มอบให้กับหลักจรรยาบรรณท่ีรับผิดชอบขององค์กร 
 
หลักจรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้จะอธิบายถึงค่านิยมและหลักการปฏิบัติซึ่งเราทุกคนต้อง
ยินยอมตามทุกตัวอักษรและจิตวญิญาณ ไม่วา่จะเป็น คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ และ
พนักงานทุกคน และแชฟฟ์เลอร์คาดหวงัให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน 
 
ค่านิยมและหลักการปฏิบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับการประกอบกิจกรรมธุรกิจ
ทั่วโลกของแชฟฟ์เลอร์ 
 
ดังนั้นแล้ว แชฟฟ์เลอร์จึงคาดหวงัให้พนักงานทุกคน2 รู้สึกรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณบริษัท และสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเช่นกัน

1   คำาวา่ “แชฟฟ์เลอร์” หมายถึงแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป กล่าวคือ แชฟฟ์เลอร์ เอจี และบริษัทในเครือทั้งหมดซึ่งแชฟฟ์เลอร์ เอจีถือหุ้นใหญ่ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม

2  คำาวา่ "พนักงาน" รวมถึงผู้จัดการทุกระดับ ตลอดจนสมาชิกฝ่ายบริหาร
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1หลักการพ้ืน
ฐานและกฎการ
ปฏิบัติ

1.1  ความซื่อตรง 
 
ความซื่อตรงหมายความวา่ การดำาเนินธุรกิจของแชฟฟ์เลอร์
สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการปฏิบัติเสมอ แชฟฟ์เลอร์และ
พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และระเบียบข้อบังคับ
ภายในของบริษัท ทุกคนปฏิบัติตามค่านิยมของบริษัทและเดินตาม
เข็มทิศในใจของตนเอง เพ่ือให้แน่ใจวา่กฎระเบียบจะกลายเป็นค่า
นิยมที่ได้รับการปฏิบัติได้ 
 
แชฟฟ์เลอร์และพนักงานดำารงความซื่อตรงในการดำาเนินงานกับผู้
อื่นและคาดหวงัให้คู่ค้าธุรกิจมีความซื่อตรงเช่นกัน 
 
แชฟฟ์เลอร์จะดำารงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่สามที่
ดำาเนินธุรกิจโดยสอดคล้องกับค่านิยมและหลักการปฏิบัติที่ระบุไว้
ในจรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้ และเพื่อเป็นการคุ้มครองบริษัทและ
พนักงานจากอาชญากรรมและความรับผิดในรูปแบบอ่ืน และ
ปกป้องช่ือเสียงอันดีงามของแชฟฟ์เลอร์

1.2  ความโปร่งใส ความไว้วางใจ และการทำางานเป็นทีม 
 
แชฟฟ์เลอร์คือคู่ค้าที่เป็นธรรมและวางใจได้ ดังนั้นแล้ว แชฟเลอร์
และพนักงานจึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท คู่ค้าธุรกิจ 
และพนักงานด้วยกันเองด้วยความโปร่งใส ความโปร่งใสก่อให้เกิด
ความไวว้างใจ และความไวว้างใจคือพื้นฐานของการทำางานเป็นทีมที่
ประสบความสำาเร็จ 
 
การร่วมงานกันอย่างมีความรับผิดชอบจำาเป็นต้องมีการดำาเนินการ
และการตัดสินใจที่โปร่งใสและเข้าใจได้ เมื่อนั้นจึงจะได้รับการ
ยอมรับในระดับที่กำาหนด เมื่อเป็นเรื่องของการร่วมงานกนัแล้ว 
ความโปร่งใสยังหมายถึงวา่ปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการจัดการอย่าง
เปิดเผย และทุกคนจะปฏิบัติต่อกันด้วยความซื่อสัตย์ 

1.3  การจัดการความเส่ียง 
 
แชฟฟ์เลอร์ยอมรับความเสี่ยงทางธุรกิจที่คำานวณแล้วด้วยความ
ระมัดระวงั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทและ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ ตามกฎแล้ว ความสำาเร็จ
ของธุรกิจจำาเป็นต้องมีการควา้โอกาส รวมท้ังระบุ ประเมินและ
จัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เน่ิน ๆ 
 
แชฟฟ์เลอร์นิยามความเสี่ยงวา่เป็นภัยคุกคาม ซ่ึงเหตุการณ์หรือ
การกระทำาของมันขัดขวางไม่ให้บริษัทบรรลุวตัถุประสงค์หรือนำา
กลยุทธ์ไปปรับใช้ได้สำาเร็จ 
 
ความเสี่ยงจะได้รับการจัดการอย่างจริงจัง โดยการนำาระบบการ
จัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ภายในแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป และจะมีการ
ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรและธุรกิจ 
โดยเราจะระบุความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอและเฝ้าสังเกตปัจจัยที่ขับ
เคลื่อนความเสี่ยงเป็นประจำา 
 
ด้วยวธิีนี้  
เราจึงรับประกันได้วา่จะมีการตระหนักถึงความเส่ียงแบบต่อเนื่อง
และแบบทั่วทั้งกลุ่ม ในทุกระดับของบริษัท และเราขอเสริมสร้าง
วฒันธรรมความเสี่ยงที่มีชีวติ พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ในเขตความรับ
ผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย เราไม่ยอมรับความเส่ียงส่วนบุคคลที่
อาจเป็นอันตรายต่อการดำารงอยู่อย่างต่อเนื่องของบริษัท
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1.4  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
การเคารพสิทธิมนุษยชนคือส่วนสำาคัญในความรับผิดชอบต่อ
สังคมในระดับองค์กรของแชฟฟ์เลอร์ ทางบริษัทยึดมั่นในหลักสิทธิ
มนุษยชนสากลของสหประชาชาติ “หลักการชี้นำาขององค์กร
สหประชาชาติวา่ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” หลักการสิบประการ
ของ “ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลของอนุสัญญาหลักแปดประการขององค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (ILO) 
 
ดังนั้นแล้ว  
พนักงานทุกคนจึงเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น 
ตลอดจนฝ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทเกี่ยวข้องด้วยผ่านทางกิจกรรม ความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ แชฟฟ์เลอร์ป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างแข็งขันและกำาจัดการละเมิดที่มี โดยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการตรวจสอบสถานะสิทธิมนุษยชน แชฟฟ์เลอร์
จริงจังในการพยายามส่งเสริมสิทธิส่วนบุคคลของทุก ๆ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท

1.5  การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ 
 
แชฟฟ์เลอร์และพนักงานเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับสากล 
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้คือพื้นฐานความสำาเร็จ
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวของแชฟฟ์เลอร์ การละเมิดกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและส่งผล
รุนแรงต่อบริษัท พนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.6  การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
แชฟฟ์เลอร์คาดหวงัให้พนักงานทุกคนมีความภักดีและซื่อตรง ซึ่ง
หมายความวา่พนักงานทุกคนจะต้องกระทำาการเพื่อผลประโยชน์
ของแชฟฟ์เลอร์ในระหวา่งที่ได้รับการจ้างงานโดยบริษัท และจะ
ต้องตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผล
ประโยชน์ส่วนตัว เศรษฐกิจ หรือสิ่งอื่น จะต้องไม่แทรกแซงหรือขัด
ขวางผลประโยชน์ของแชฟฟ์เลอร์ในทางลบ 
 
ดังนั้นแล้ว  
พนักงานจึงควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลประโยชน์หรือการกระทำาส่วนตัว
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หากหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อนไม่ได้ พนักงานจะต้องเปิดเผยให้ผู้จัดการทราบ และร่วมมือกับ
ผู้จัดการเพื่อหาวธิีแก้ไขเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของแชฟฟ์เลอร์

1.7  การจัดการทรัพย์สินของบริษัทด้วยความระมัดระวัง 
 
แชฟฟ์เลอร์และพนักงานจะต้องดูแลทรัพย์สินของบริษัทด้วยความ
ระมัดระวงัและมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีมูลค่าทางวสัดุ 
เช่น อาคาร สิ่งอำานวยความสะดวก และวสัดุที่ใช้ดำาเนินงาน ตลอด
จนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นต้น 
 
พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร วสัดุที่ใช้
ดำาเนินงาน และข้อมูลที่มีให้เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยเฉพาะ 
พนักงานจะต้องปกป้องสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวจากอิทธิพลเชิงลบและ
รักษาให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม 
 
และจะต้องยินยอมและปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำาหนดเกี่ยวกับ
การนำาไปใช้และการรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของบริษัท  

1.8  การบัญชีและการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม 
 
แชฟฟ์เลอร์ยึดมั่นในหลักการการบัญชีที่เหมาะสมเสมอมา แชฟฟ์
เลอร์ กรุ๊ปใช้ระบบการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง โดยอ้างอิงตาม
หลักการเหล่านี้ เพื่อสร้างความไวว้างใจให้กับบรรดาคู่ค้าตาม
สัญญา ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน 
 
แชฟฟ์เลอร์จัดการกับบัญชี บันทึก และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทใน
ลักษณะที่ซื่อสัตย์ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามข้อกำาหนด
เพื่อความโปร่งใส แชฟฟ์เลอร์แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ทราบข้อมูลอยู่เสมอ โดยการเผยแพร่ผลลัพธ์ทางการเงินซึ่งจัดทำา
ขึ้นโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ 
 
แชฟฟ์เลอร์ได้จัดตั้งระบบการควบคุมภายในขึ้นมา ซึ่งจะจัดการ
และติดตามความเสี่ยงผ่านกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผล 
เพื่อการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนและเพื่อให้แน่ใจวา่การรายงานทางการ
เงินมีความเหมาะสม

1.9  ความประพฤติที่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
 
แชฟฟ์เลอร์คาดหวงัให้พนักงานหลีกเลี่ยงการให้แถลงการณ์ต่อ
สาธารณะในนามของบริษัท และให้ส่งต่อคำาถามต่าง ๆ ไปยังฝ่าย
สื่อสารขององค์กรแทน แชฟฟ์เลอร์มีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้
เครือข่ายโซเชียลมีเดียของพนักงาน และเคารพสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรี เมื่อแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ 
พนักงานจะต้องมีมารยาทขั้นพื้นฐานและใช้น้ำาเสียงท่ีให้เกียรติ 
พนักงานสามารถดูแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ได้ใน แนวทางปฏิบัติและมารยาททางสังคมของ
แชฟฟ์เลอร3์ 

3 สามารถพบได้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทแชฟฟ์เลอร์กรุ๊ปที่  www.schaeffler.com.
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2การประพฤติตน
กับคู่ค้าธุรกิจ
และบุคคลที่สาม

2.1  การแข่งขันที่เป็นธรรม 
 
แชฟฟ์เลอร์ยืนหยัดเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน 
ยินยอมและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการผูกขาดของตลาดที่
แชฟฟ์เลอร์ดำาเนินการอยู่ และตลาดที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
แชฟฟ์เลอร์อาจได้รับผลกระทบ 
 
แทบทุกประเทศมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ห้ามการตกลง 
การจัดการเตรียมการ และการกระทำาที่ประสานงานกันระหวา่งคู่
แข่ง ซัพพลายเออร์ ผู้บริโภค และผู้จัดจำาหน่ายที่อาจเป็นการยับยั้ง 
หรือเป็นการมุ่งหมายที่จะยับยั้งการแข่งขัน เช่นเดียวกับการใช้
อิทธิพลของตลาดในทางที่ผิดโดยกระทำาการเพียงฝ่ายเดียว 
 
แชฟฟ์เลอร์คาดหวงัให้พนักงานไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ขัดต่อ
กฎหมายวา่ด้วยการแข่งขันและการต่อต้านการผูกขาด 

2.2  การต่อต้านการทุจริต 
 
แชฟฟ์เลอร์จะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ห้ามมิให้พนักงานและ
คู่ค้าธุรกิจกระทำาการใด ๆ ท่ีอาจทำาให้เกิดความรู้สึกวา่ การตัดสิน
ใจทางธุรกิจนั้นได้รับอิทธิพลในลักษณะที่เราไม่อนุญาต 
 
แชฟฟ์เลอร์ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้การตัดสินใจทางธุรกิจหรือ
ความสำาเร็จทางเศรษฐกิจมีลักษณะปรากฏวา่เป็นไปเพื่อผล
ประโยชน์

ของขวัญและการต้อนรับ 
 
ผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ของขวญั คำาเชิญ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีมูลค่า จะ
ได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อมีความเหมาะสมและโปร่งใส 
 
ห้ามมิให้เสนอหรือรับผลประโยชน์ต่าง ๆ ในรูปแบบใดก็ตามที่เป็น
ไปเพื่อส่งอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ทั้งในภาครัฐหรือเอกชน เราจะไม่
ผอ่นปรนให้กับการเอื้อผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ 
หรือผู้แทนบุคคลดังกล่าว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่มิ
ชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับการจ่ายค่าอำานวยความสะดวกและ
ผลประโยชน์ทางอ้อม เช่น การกระทำาผ่านคู่ค้าธุรกิจและบุคคลที่
สาม เป็นต้น  
 
การจ่ายค่าอำานวยความสะดวกหมายถึงการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นจำานวนเล็กน้อยและไม่อยู่ในข้อกฎหมาย เพ่ือไหวว้านให้
เจ้าหน้าที่รัฐดำาเนินการตามหน้าที่ของรัฐบาลอย่างที่ควรดำาเนินเป็น
ปกติ 
 
ดังนั้นแล้ว 
พนักงานของแชฟฟ์เลอร์ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้าน
การทุจริตของประเทศที่แชฟฟ์เลอร์ดำาเนินธุรกิจอยู่ นอกจากน้ี 
แนวทางการป้องกันการทุจริตของบริษัทยังมีผลบังคับใช้กับ
พนักงานทุกคนอีกด้วย

การบริจาคและการสนับสนุน 
 
แชฟฟ์เลอร์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม วตัถุประสงค์ของ
การบริจาคคือเพื่อส่งเสริมสิ่งใดก็ตามที่ไม่เป็นการแสวงหาผลกำาไร 
ห้ามมิให้บริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้แทนพรรคการเมือง 
นักการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ทางการเมือง ตลอดจนบุคคลธรรมดา 
 
กิจกรรมการสนับสนุนมีไวเ้พื่อสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ของ
สาธารณะที่ดีอย่างย่ังยืนให้กับแชฟฟ์เลอร์ 
 
ต้องใช้ความระมัดระวงักับคำาขอและข้อเสนอการบริจาคและการ
สนับสนุนต่าง ๆ เน่ืองจากผลประโยชน์ประเภทนี้อาจถูกตีความวา่
เป็นการติดสินบน (ท่ีเป็นความลับ) ได้ ดังน้ัน การบริจาคทุกคร้ัง
และกิจกรรมการสนับสนุนทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ี
บังคับใช้และระเบียบข้อบังคับภายในของแชฟฟ์เลอร์ และต้องได้
รับการอนุมัติเป็นพิเศษโดยให้แผนกการปฏิบัติตามเข้ามามีส่ว 
นร่วม
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2.3  การป้องกันการฟอกเงินและการจัด 
        หาเงินทุนให้การก่อการร้าย 
 
แชฟฟ์เลอร์ปฏิบัติตามความรับผิดชอบทางกฎหมาย ในการต่อสู้
กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนให้การก่อการร้าย ทางบริษัท
ไม่ขอเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงิน
ทุนให้การก่อการร้าย และจะไม่อนุญาตหรือยอมให้เกิดขึ้น 
พนักงานทุกคนต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดท่ีอาจเป็น
เหตุให้สงสัยวา่มีการฟอกเงิน และให้แผนกการปฏิบัติตามที่รับผิด
ชอบตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว

2.4  2.4 กฎหมายควบคุมและบังคับการส่งออก 
 
กฎหมายและคำาสั่งต่าง ๆ ระดับชาติและระดับนานาชาติได้ควบคุม
การนำาเข้า ส่งออก การค้า การเป็นนายหน้า และธุรกรรมทางการ
เงิน การให้บริการ และการส่งต่อสินค้า (สินค้าที่เป็นวสัดุ ซอฟต์แวร์ 
และเทคโนโลยี) แชฟฟ์เลอร์ขอรับประกันด้วยกระบวนการที่เหมาะ
สมวา่ ธุรกรรมและกิจกรรมทั้งกับบุคคลท่ีสามและบุคคลภายใน
แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ปไม่ขัดต่อกฎหมายควบคุมและบังคับการส่งออก 

2.5  ภาษีและศุลกากร 
 
แชฟฟ์เลอร์มุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและระเบียบ
ศุลกากรท่ีบังคับใช้ทั้งหมด และจะไม่ใช้กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงภาษีที่
ไม่เหมาะสม 
 
แชฟฟ์เลอร์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะบริษัท
และความจำาเป็นในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมของรัฐ และพร้อมที่
จะสนับสนุนรายได้ภาษีอย่างเหมาะสม ตามความสามารถในการ
ดำาเนินงานของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป ทั้งในประเทศเยอรมนีและต่าง
ประเทศ 
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารการเงินเป็นไปอย่างเปิดเผยและ
ให้เกียรติ

2.6  การปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางเทคนิค 
 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่แชฟฟ์เลอร์มีจุดประสงค์หลักคือ 
การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คน เราพยายามทุกวถิี
ทางให้มั่นใจวา่กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดเป็นไป
ตามข้อกำาหนด พร้อมทั้งยินยอมทำาตามแนวทางและระเบียบข้อ
บังคับต่าง ๆ ที่มีผลในช่วงเวลาที่เกิดกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และ
บริการดังกล่าวนั้น โดยเฉพาะกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต การใช้งาน 
และคุณลักษณะ ในบริบทน้ี แชฟฟ์เลอร์จะพิจารณาสภาวะความรู้
ปัจจุบันและสภาวะเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งความคาดหวงัด้าน
ความปลอดภัยที่มีเหตุผลของผู้ใช้ปลายทาง ตลอดทั้งวงจรชีวติ 
 
แชฟฟ์เลอร์หาทางออกให้กับความท้าทายต่าง ๆ ในการปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดทางเทคนิค โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ที่แชฟฟ์เลอร์ การปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ทางเทคนิคมีผลต่อการผสมผสานอย่างเหมาะสมระหวา่งความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคและกฎหมาย กับการบูรณาการอย่างเป็น
ระบบในโครงสร้างการกำากับดูแล

ค
วา

มไ
ว้ว

าง

ใจ

สิทธิมนุษยชน

กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนั

การรักษาความ
ปลอดภัยด้านไอที

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและ
ไซเบอร์

กฎหมายแรงงาน

การจัดการคุณภาพ

อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ

ต่อต้านการฟอกเงิน

ระบบการควบคุมภายใน

ความยั่งยืน

ต่อต้านการทุจริต

การรักษาความ
ปลอดภัยองค์กร

ความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล

การจัดการความเสี่ยง

การรายงานทางการเงิน
การปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางเทคนิค

ควบคุมการส่งออก

ความโปร่งใส

 

การทำางานเป็นทีม

ภาษี

ความซื่อตรง 
ความเป็นธรรม 

ความเคารพ
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3การจัดการข้อมูล 3.1  การแปลงเป็นดิจิทัล 
 
แชฟฟ์เลอร์มองวา่การแปลงเป็นดิจิทัลคือความจำาเป็นเชิงกลยุทธ์ 
และตระหนักวา่เทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำาสมัย เช่น คลาวด์ ปัญญา
ประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และฝาแฝดดิจิทัล มอบโอกาส
และศักยภาพมากมาย ความเป็นไปได้ทางดิจิทัล เช่น ระบบ
อัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ ความสามารถในการขุดข้อมูล
เพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง และรูปแบบการ
เชื่อมต่อที่ล้ำาสมัยทั้งภายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เปิดโอกาสหลายประการให้กับแชฟฟ์เลอร์ พนักงานและ
ลูกค้า ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด 
 
แชฟฟ์เลอร์จัดการข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ โซลูชันดิจิทัลได้
รับการผลักดันในลักษณะที่ยั่งยืนและเน้นคุณค่า ในบรรดาโซลูชัน
ภายในและภายนอกท้ังหมด แชฟฟ์เลอร์รับประกันเต็มที่ถึงความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลในระดับสูงสุด

3.2  การปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
แชฟฟ์เลอร์ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจากการนำาไปใช้ใน
ทางที่ผิด การสูญหาย การทำาลาย และการยักย้าย เราใช้มาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการน้ี และปรับใช้มาตรการรักษาความ
ลับที่เหมาะสม 
 
ไม่เพียงแต่กับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แต่ยังรวมถึงข้อมูล
ความลับที่คู่ค้าธุรกิจวางใจมอบให้แชฟฟ์เลอร์ด้วยเช่นกัน 
 
สำาหรับแชฟฟ์เลอร์ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและไซเบอร์มี
ความสำาคัญสูงมาก โดยวตัถุประสงค์ก็คือการปรับปรุงการบรรลุ
เป้าหมายด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ การรักษา
ความลับ ความพร้อมใช้งาน และความสมบูรณ์ กรอบงานการกำากับ
ดูแลที่จำาเป็นจะจัดทำาโดยใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยของ
ข้อมูล

3.3  การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
 
แชฟฟ์เลอร์ปกป้องและปฏิบัติตามสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน
และคู่ค้าธุรกิจ เราใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรับประกันการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

3.4  การรักษาความปลอดภัยด้านไอที 
 
ที่แชฟฟ์เลอร์ ระบบไอทีออกแบบมาให้มีมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านไอทีระดับสูง ข้อมูลองค์กร ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลคู่ค้าธุรกิจ
ที่มีการประมวลผลจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของมาตรการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคนิคและไอทีขององค์กร ในลักษณะที่เหมาะ
สมและเป็นไปตามกฎหมาย

3.5  ข้อมูลภายใน 
 
ข้อมูลภายใน เช่น ข้อมูลเฉพาะที่หากเปิดเผยต่อสาธารณะอาจส่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ และ
จะต้องรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้ผู้จัดการและ
พนักงานที่มีข้อมูลภายในดังกล่าว นำาข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อการซ้ือขาย
หลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม 
หรือนำาไปใช้เพื่อให้คำาแนะนำาในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์หรือ
เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ 
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4การปฏิบัติต่อ
พนักงานและ
เพ่ือนร่วมงาน 

4.1  เงื่อนไขการทำางานที่เป็นธรรมและการพัฒนาพนักงาน 
 
แชฟฟ์เลอร์มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลักแปด
ประการของ ILO และตระหนักถึงสิทธิของพนักงานในการได้รับค่า
ตอบแทนอย่างเพียงพอ และปฏิบัติตามค่าแรงข้ันต่ำาที่กฎหมาย
รับรองในตลาดแรงงานท่ีเกี่ยวข้อง แชฟฟ์เลอร์ปฏิบัติตามข้อบังคับ
กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ในทุกบริษัท แชฟฟ์เลอร์ยินยอม
ทำาตามเวลาทำางานสูงสุดที่เกี่ยวข้องและให้สิทธิ์พนักงานได้มีช่วง
พักร้อนข้ันต่ำา 
 
ทางบริษัทคาดหวงัให้คู่ค้าธุรกิจ (โดยเฉพาะผู้ให้บริการทรัพยากร
บุคคล) เคารพสิทธิของพนักงานของตนในเร่ืองค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม และทำาตามค่านิยมและหลักจรรยาบรรณของเราเม่ือปฏิบัติ
ต่อผู้อื่น 
 
ที่แชฟฟ์เลอร์ เรามุ่งเน้นที่พนักงานและความร่วมมือที่ไวว้างใจได้ 
เรามองวา่การพัฒนาพนักงานคือการลงทุนในอนาคตของคนแต่ละ
คนและในการแข่งขันของบริษัทเรา 
 
เราเสนอทางเลือกในการพัฒนาและอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้
เราและพนักงานของเราออกแบบอนาคตของแชฟฟ์เลอร์ร่วมกันได้ 
สิ่งนี้คือการให้โอกาสพนักงานทุกคนได้พัฒนาตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล ความสนใจในอาชีพและความสนใจส่วนตัว แชฟฟ์
เลอร์ให้คุณค่าและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ นั่นคือ การเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ การเรียนรู้จากกันและกัน และผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรม เพื่อที่จะคงไวซ้ึ่งนวตักรรมและความสำาเร็จ 
 
ความเป็นผู้นำามีบทบาทสำาคัญในการปรับผลประโยชน์ของบริษัท
ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคล

4.2  ความหลากหลายและหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
 
แชฟฟ์เลอร์มีความมุ่งมั่นในระยะยาวท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทำางานที่เป่ียมไปด้วยความเคารพ ปราศจากอคติ ที่ซึ่งความหลาก
หลายถือเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ทุกคนควรรู้สึกมีคุณค่า ไม่
สำาคัญเรื่องอายุ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ภูมิหลังทางชาติพันธุ์และ
สังคม สัญชาติ ศาสนา โลกทัศน์ ความทุพพลภาพ และรสนิยมทาง
เพศ 
 
แชฟฟ์เลอร์ให้ความสำาคัญกับความหลากหลายและประสบการณ์
หลายวฒันธรรม และถือวา่สิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งขององค์กรระดับ
โลก ด้วยเหตุน้ี เราจึงเคารพกันและกัน มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่ทั่วถึง ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การข่มขู่ 
และการล่วงละเมิด

4.3  ความลงตัวของงานและครอบครัว 
 
ในฐานะบริษัทครอบครัวระดับโลก แชฟฟ์เลอร์ให้ความสำาคัญเป็น
พิเศษกับการส่งเสริมเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการรวมครอบครัวและการ
ทำางานเข้าไวด้้วยกัน โดยการจัดการเตรียมการท่ีเป็นมิตรกับ
ครอบครัว 
 
แชฟฟ์เลอร์คำานึงถึงความต้องการเฉพาะของครอบครัวและตั้งเป้า
หมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงาน ซ่ึงจะ
เป็นการเพิ่มความสามารถในการดำาเนินงานของบริษัทด้วยเช่นกัน 
 
ความร่วมมือบนพื้นฐานของความไวว้างใจและความโปร่งใสคือ
รากฐานการทำางานเป็นทีมที่ประสบความสำาเร็จ เพื่อประโยชน์ของ
ทั้งพนักงานและบริษัท

4.4  การปฏิเสธการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก 
 
แชฟฟ์เลอร์ปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ แรงงานบังคับ 
ทาสยุคใหม่ แรงงานในเรือนจำาโดยไม่สมัครใจหรือเพื่อแสวง
ประโยชน์ การค้ามนุษย์ และการแสวงประโยชน์รูปแบบอื่น ๆ ใน
กิจกรรมธุรกิจของบริษัทโดยเด็ดขาด แชฟฟ์เลอร์ขอกำาหนดอย่าง
ชัดแจ้ง ให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติเช่นเดียวกัน

4.5  การสนทนากับพนักงานและตัวแทนพนักงาน 
 
แชฟฟ์เลอร์เคารพสิทธิเสรภีาพในการสมาคมของพนักงาน และให้
สิทธิ์ในการร่วมเจรจาต่อรองเพ่ือวตัถุประสงค์ในการควบคุมสภาพ
การทำางาน โดยในบริบทนี้ แชฟฟ์เลอร์จะร่วมมือกับตัวแทน
พนักงานในลักษณะที่เชื่อถือได้และสร้างสรรค์ นอกจากน้ี แชฟฟ์
เลอร์อนุญาตให้พนักงานแสดงออกถึงสิ่งที่ตนสนใจได้เสมอ
โดยตรง โดยไม่จำาเป็นต้องอ้างสิทธิ์นี้ 
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5ความยั่งยืน สิ่ง
แวดล้อม สุขภาพ 
และความ
ปลอดภัย 

5.1  การกระทำาที่คำานึงถึงความยั่งยืน 
 
ความย่ังยืนคือสิ่งที่ถูกยึดไวอ้ย่างแน่นหนาภายใต้ค่านิยมและจรรยา
บรรณของแชฟฟ์เลอร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืนนั้นจะข้ึนอยู่
กับความเป็นเอกภาพระหวา่ง ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ทาง
สิ่งแวดล้อม และทางสังคม ทั้งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา การ
ผลิต และห่วงโซ่อุปทาน แชฟฟ์เลอร์จึงเข้าใจเรื่องการดำาเนินการ
อย่างย่ังยืน วา่เป็นประเด็นภาคตัดขวางที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
ในทุก ๆ ส่วน 
 
พนักงานมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนอย่างแข็งขัน โดยกำาหนดจรรยา
บรรณตามคุณค่าทางสังคม ช่วยลดการใช้ทรัพยากร และปรับปรุง
แง่มุมความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านการทำางานในแต่ละวนั 
 
แชฟฟ์เลอร์ดำารงระบบการจัดการ EHS (สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย) ท่ีครอบคลุมไวใ้นโรงงานผลิตทุกแห่งทั่วโลก ทาง
บริษัทให้ความสำาคัญกับการคุ้มครองอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้อง
ถิ่นและระเบียบข้อบังคับระหวา่งประเทศ แชฟฟ์เลอร์ทำางานร่วมกับ
คู่ค้าธุรกิจเพื่อให้แน่ใจวา่คู่ค้าธุรกิจตระหนักถึงและปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ อาชีว
อนามัยและความปลอดภัย

5.2  การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ 
 
การปกป้องสิ่งแวดล้อมคือส่วนสำาคัญในความรับผิดชอบของ
องค์กรของแชฟฟ์เลอร์ โดยสิ่งนี้จะปรับใช้กับกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมทั้งหมด การประกอบธุรกิจก่อน ระหวา่ง และจนเสร็จ
สิ้นการขนส่ง การกำาจัด และการรีไซเคิล ด้วยกระบวนการท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกสถานที่ บริษัทลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและปรับปรุงการปกป้องสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจวา่เราบรรลุมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
เราจึงนำาระบบต่าง ๆ มาปรับใช้ภายในแชฟฟ์เลอร์ เพื่อรับรองความ
ปลอดภัย การควบคุม และการวดัผล 
 
พนักงานมีความรับผิดชอบร่วมกันในทุก ๆ กิจกรรม เช่น การลด
ของเสีย การใช้พลังงานและน้ำา และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เป็นต้น เราทำางานตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวยีน ต้ังแต่การ
ออกแบบและการสร้างผลิตภัณฑ์ การยืดอายุการใช้งาน ไปจนถึง
การรีไซเคิลวสัดุที่ใช้แล้ว 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ปยังมุ่งเน้นโซลูชันต่าง ๆ ท่ีมีจุด
ประสงค์เพื่อบรรลุการขับเคลื่อนที่ไร้การปล่อยมลพิษอีกด้วย ใน
ฐานะพันธมิตรภาคพลังงาน แชฟฟ์เลอร์ขอสนับสนุนการขยายการ
ผลิตพลังงานหมุนเวยีน ในส่วนน้ี บริษัทและลูกค้าก็ได้ช่วยส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการสร้างเทคโนโลยีที่ปกป้องสิ่ง
แวดล้อมและสภาพอากาศอย่างจริงจัง

5.3  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
แชฟฟ์เลอร์จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีปลอดภัยให้กับ
พนักงาน โดยปฏิบัติตามหรือปฏิบัติมากกวา่ข้อกำาหนดทาง
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่บังคับ
ใช้ เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แชฟฟ์เลอร์มองวา่การ
เจ็บป่วยจากการทำางานและอุบัติเหตุในการทำางานเป็นสิ่งที่หลีก
เลี่ยงได้ แชฟฟ์เลอร์จึงใช้มาตรการลดจำานวนและความรุนแรงของ
อุบัติเหตุจากการทำางานอย่างจริงจัง นอกจากน้ี แชฟฟ์เลอร์ยัง
รักษาและส่งเสริมสวสัดิภาพทางร่างกายและจิตใจของพนักงานอีก
ด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลให้มีมาตรการป้องกัน
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสม 
 
โดยมุ่งเน้นที่พนักงานที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ เช่น 
เยาวชน พนักงานที่ตั้งครรภ์ และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
เป็นต้น บุคคลกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองจากงานที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย 
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6การรายงานและ
ผู้ติดต่อ 

สามารถเข้าถึงระบบแจ้งเบาะแสได้โดยวธิีการดังต่อไปนี้ 
 

ไปรษณีย์ Schaeffler AG  
Forensics and Investigations 
Industriestraße 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Đức

สายด่วนตลอด 24 
ชั่วโมง 7 วัน

+49 30 12095120   
(ภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝร่ังเศส)

พร้อมให้บริการทางโทรศัพท์เป็นภาษา
อื่น ๆ ดังนี้
สเปน            
+1 213 2791017
โปรตุเกส   
+55 21 20182964
จีน         
+86 10 85233042

อีเมล investigations@schaeffler.com

ช่องทางการ
รายงานแบบ
ออนไลน์ 

https://www.bkms-system.net/ 
schaeffler 

แชฟฟ์เลอร์จะสอบสวนเบาะแสเก่ียวกับการประพฤติมิชอบอย่าง
จริงจัง ตามหลักแห่งความได้สัดส่วน เราจะติดตามเบาะแสทุก
รายการ และจะทำาการตัดสินใจที่เข้าใจได้ถึงผลที่ตามมาท่ีเหมาะสม 
จำาเป็น และได้สัดส่วน โดยข้ึนอยู่กับผลลัพธ์

ติดต่อ
นอกจากคูค่า้ในทอ้งถิน่สำาหรบัการติดตอ่ตามทีร่ะบไุว ้พนักงานยงั
สามารถตดิตอ่ฝ่ายการปฏบิตัติามและการรกัษาความปลอดภยัของ
องคก์รไดโ้ดยตรง 
 
Eric S. Soong 
Group Chief Compliance Officer 
(หัวหน้ากลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตาม) 
 
Compliance & Corporate Security 
Industriestraße 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Germany 
 
compliance@schaeffler.com

6.1  รายงานการประพฤติผิด 
 
ที่แชฟฟ์เลอร์ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทุกประเภทจะถูกจัดการ
อย่างจริงจัง เราขอส่งเสริมให้ทั้งพนักงานและผู้ดำาเนินการภายนอก
สื่อสารกับเราอย่างอิสระ โดยไม่ต้องกลัววา่จะมีมาตรการควบคุมใด 
ๆ ห้ามมิให้มีการตอบโต้พนักงานที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการ
ประพฤติมิชอบภายในบริษัทโดยสุจริตใจ โดยสิ่งนี้ปรับใช้กับผู้
ดำาเนินการภายนอกที่ติดต่อกับแชฟฟ์เลอร์ด้วยเช่นกัน 
 
ผู้ติดต่อดังต่อไปนี้พร้อมให้บริการพนักงานและบุคคลที่สาม

6.2  ติดต่อในท้องถิ่น 
 
หากต้องการสอบถามเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับหลักจรรยา
บรรณบริษัทหรือเพื่อจัดการความประพฤติมิชอบ พนักงาน
สามารถติดต่อผู้ที่ทำางานอยู่ในพื้นที่ของตนได้ทันที ตัวอย่างเช่น 
 
• ผู้จัดการ 
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามของท้องถิ่น 
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมายและการตรวจสอบ หรือ 
• ตัวแทนพนักงาน

6.3  ระบบแจ้งเบาะแส 
 
พนักงานสามารถสร้างการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดจรรยา
บรรณบริษัทของแชฟฟ์เลอร์ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจที่ผิด
กฎหมายหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดขึ้นได้โดยใช้ระบบ
แจ้งเบาะแสของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป ระบบน้ีมีพร้อมใช้งานหลายภาษา 
ให้คุณติดต่อกับทีมการปฏิบัติตามของแชฟฟ์เลอร์ได้แบบไม่เปิด
เผยตัวตน  
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Schaeffler AG
Industriestraße 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Germany 
www.schaeffler.com 
info@schaeffler.com

ในเยอรมนี: 
โทรศัพท์ 0180 5003872 
จากประเทศอื่น:  
โทรศัพท์ +49 9132 82-0

เราระมัดระวงัเต็มที่เพ่ือรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสาร
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