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คำ�น ำ� Code of Business Conduct

2

เรียนพนักง�นที่รักทุกท่�น

Robert Bosch เขียนไว้ในปี พ.ศ.2464 ว่�: "ในระยะย�ว ก�รทำ�
ธุรกิจด้วยวิธีก�รที่ซื่อสัตย์และยุติธรรมจะนำ�ม�ซึ่งกำ�ไรสูงสุดเสมอ และ
โลกธุรกิจจะยึดถือและยกย่องวิธีก�รดังกล่�วในระดับที่สูงเกินกว่�ที่เร�
ค�ดคิด” คำ�พูดเหล่�นี้แสดงให้เห็นถึงคว�มเชื่อมั่นต่อสิ่งที่เร�ให้คำ�มั่น
สัญญ�ในปัจจุบัน นั่นคือ คว�มเชื่อมั่นว่� คว�มไว้ว�งใจ คว�มน่�เชื่อถือ 
คว�มรับผิดชอบ คว�มยุติธรรม และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มถูกต้องต�ม
กฎหม�ย เป็นองค์ประกอบที่จำ�เป็นอย่�งยิ่งต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจของ
เร� 

คว�มมุ่งมั่นที่ชัดเจนนี้ ได้เชื่อมเร�ทั้งที่เป็นคณะกรรมก�รบริห�ร พนักง�น
ทุกคนและบริษัทในเครือของ Bosch ทั่วโลก เข้�ด้วยกันอย่�งไร้
พรมแดนและคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรม สิ่งนี้มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก
สำ�หรับเร� เพื่อเน้นคว�มสำ�คัญของคว�มมุ่งมั่นนี้ เร�ได้สร้�งจุดยืนเกี่ยว
กับข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและประเด็นท�งจริยธรรมไว้ใน "จริยธรรม
ท�งธุรกิจ" (Code of Business Conduct) เสมือนเป็นเครื่อง
นำ�ท�งสำ�หรับก�รปฏิบัติของเร�ในคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ ร่วมกันกับค่�
นิยมของ Bosch จริยธรรมนี้เป็นก�รสร้�งพื้นฐ�นคว�มเชื่อใจ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่สำ�คัญอย่�งยิ่งต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจของเร�

บทนำ�
ก�รยึดมั่นหลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ย รวมทั้งก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมี
คว�มรับผิดชอบและยุติธรรม เป็นสิ่งสำ�คัญอันดับต้น ๆ สำ�หรับองค์กร
และเป็นส่วนที่รวมอยู่ในคุณค่�ของ Bosch หลักปฏิบัติและระเบียบต่�ง ๆ 
ถูกนำ�ม�เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติให้กับพนักง�นของเร�ในกลุ่มบริษัท
Bosch เร�ยึดมั่นในสิ่งเหล่�นี้และปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด ส�ระสำ�คัญ
ของกฎระเบียบเหล่�นี้ได้สรุปไว้ใน "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of
Business Conduct) เพื่อให้ง่�ยต่อก�รปฏิบัติต�ม ห�กกรณีที่มีข้อโต้
แย้งหรือคำ�ถ�มใด ๆ เกี่ยวกับ "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of Busi-
ness Conduct) เร�ส�ม�รถติดต่อฝ่�ย Compliance หรือฝ่�ย
กฎหม�ย (C/LS)

ในหล�ย ๆ กรณี เร�ส�ม�รถนำ�กฎหม�ยหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ม�ปรับใช้
เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงกฎหม�ยเกี่ยวกับสินค้�หรือก�ร
ให้บริก�รบ�งประเภทในแต่ละประเทศ ในกรณีมีข้อสงสัยเร�จะติดต่อผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทในภูมิภ�คหรือบริษัทที่ดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้
กฎหม�ยท้องถิ่น ในกรณีที่จริยธรรมท�งธุรกิจขัดแย้งกับกฎหม�ยท้อง
ถิ่น เร�จะยึดถือกฎหม�ยท้องถิ่นเป็นหลักสำ�คัญ ถ้�มีข้อสงสัย เร�
ส�ม�รถติดต่อฝ่�ย Compliance หรือฝ่�ยกฎหม�ย (C/LS)

"จริยธรรมท�งธุรกิจ (Code of Business Conduct) นี้เป็นสิ่งที่
สำ�คัญม�ก กล่�วคือ เร�ทุกคนจะต้องเข้�ใจและให้คว�มเค�รพ ในช่วง
เวล�ของก�รเปลี่ยนแปลงตล�ดและกิจกรรมท�งธุรกิจของเร� สิ่งเหล่�นี้
ล้วนแต่เป็นคว�มท้�ท�ยสำ�หรับเร� ดังนั้น อย่�ลังเลที่จะชี้แนะหรือตั้ง
คำ�ถ�มเมื่อมีข้อสงสัย
เพื่อนร่วมง�นในองค์กร Compliance (ทีม Compliance Manage-
ment C/CM รวมทั้งเจ้�หน้�ที่ Compliance Officer (CPO) ทั้งใน
ประเทศรวมถึงส่วนภูมิภ�ค) และเร�พร้อมที่จะให้คำ�แนะนำ�และคอยดูแล
ช่วยเหลือเสมอ”

Wolfgang Kuebler
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ฝ่�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร (Chief Compliance
Officer, CCO)

คําแนะนําหรือคําสั่งพิเศษจะตองมีการไตรตรองและพิจารณา
อยางถี่ถวนกอนเพิ่มเขาไปใน “จริยธรรมทางธุรกิจ” 
(Code of Business Conduct) โดยจะตองไมขัดแยงกับ
หลักการขั้นพื้นฐานของจริยธรรมทางธุรกิจ
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Stefan Grosch 
คณะกรรมก�รบริห�ร 
Robert Bosch GmbH

Stefan Hartung
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร 
Robert Bosch GmbH
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เรียนพนักง�นที่รักทุกท่�น

Robert Bosch เขียนไว้ในปี พ.ศ.2464 ว่�: "ในระยะย�ว ก�รทำ�
ธุรกิจด้วยวิธีก�รที่ซื่อสัตย์และยุติธรรมจะนำ�ม�ซึ่งกำ�ไรสูงสุดเสมอ และ
โลกธุรกิจจะยึดถือและยกย่องวิธีก�รดังกล่�วในระดับที่สูงเกินกว่�ที่เร�
ค�ดคิด” คำ�พูดเหล่�นี้แสดงให้เห็นถึงคว�มเชื่อมั่นต่อสิ่งที่เร�ให้คำ�มั่น
สัญญ�ในปัจจุบัน นั่นคือ คว�มเชื่อมั่นว่� คว�มไว้ว�งใจ คว�มน่�เชื่อถือ 
คว�มรับผิดชอบ คว�มยุติธรรม และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มถูกต้องต�ม
กฎหม�ย เป็นองค์ประกอบที่จำ�เป็นอย่�งยิ่งต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจของ
เร� 

คว�มมุ่งมั่นที่ชัดเจนนี้ ได้เชื่อมเร�ทั้งที่เป็นคณะกรรมก�รบริห�ร พนักง�น
ทุกคนและบริษัทในเครือของ Bosch ทั่วโลก เข้�ด้วยกันอย่�งไร้
พรมแดนและคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรม สิ่งนี้มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก
สำ�หรับเร� เพื่อเน้นคว�มสำ�คัญของคว�มมุ่งมั่นนี้ เร�ได้สร้�งจุดยืนเกี่ยว
กับข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและประเด็นท�งจริยธรรมไว้ใน "จริยธรรม
ท�งธุรกิจ" (Code of Business Conduct) เสมือนเป็นเครื่อง
นำ�ท�งสำ�หรับก�รปฏิบัติของเร�ในคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ ร่วมกันกับค่�
นิยมของ Bosch จริยธรรมนี้เป็นก�รสร้�งพื้นฐ�นคว�มเชื่อใจ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่สำ�คัญอย่�งยิ่งต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจของเร�

บทนำ�
ก�รยึดมั่นหลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ย รวมทั้งก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมี
คว�มรับผิดชอบและยุติธรรม เป็นสิ่งสำ�คัญอันดับต้น ๆ สำ�หรับองค์กร 
และเป็นส่วนที่รวมอยู่ในคุณค่�ของ Bosch หลักปฏิบัติและระเบียบต่�ง ๆ 
ถูกนำ�ม�เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติให้กับพนักง�นของเร�ในกลุ่มบริษัท 
Bosch เร�ยึดมั่นในสิ่งเหล่�นี้และปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด ส�ระสำ�คัญ
ของกฎระเบียบเหล่�นี้ได้สรุปไว้ใน "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of 
Business Conduct) เพื่อให้ง่�ยต่อก�รปฏิบัติต�ม ห�กกรณีที่มีข้อโต้
แย้งหรือคำ�ถ�มใด ๆ เกี่ยวกับ "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of Busi-
ness Conduct) เร�ส�ม�รถติดต่อฝ่�ย Compliance หรือฝ่�ย
กฎหม�ย (C/LS)

ในหล�ย ๆ กรณี เร�ส�ม�รถนำ�กฎหม�ยหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ม�ปรับใช้
เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงกฎหม�ยเกี่ยวกับสินค้�หรือก�ร
ให้บริก�รบ�งประเภทในแต่ละประเทศ ในกรณีมีข้อสงสัยเร�จะติดต่อผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทในภูมิภ�คหรือบริษัทที่ดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้
กฎหม�ยท้องถิ่น  ในกรณีที่จริยธรรมท�งธุรกิจขัดแย้งกับกฎหม�ยท้อง
ถิ่น เร�จะยึดถือกฎหม�ยท้องถิ่นเป็นหลักสำ�คัญ ถ้�มีข้อสงสัย เร�
ส�ม�รถติดต่อฝ่�ย Compliance หรือฝ่�ยกฎหม�ย (C/LS)

"จริยธรรมท�งธุรกิจ (Code of Business Conduct) นี้เป็นสิ่งที่
สำ�คัญม�ก กล่�วคือ เร�ทุกคนจะต้องเข้�ใจและให้คว�มเค�รพ ในช่วง
เวล�ของก�รเปลี่ยนแปลงตล�ดและกิจกรรมท�งธุรกิจของเร� สิ่งเหล่�นี้
ล้วนแต่เป็นคว�มท้�ท�ยสำ�หรับเร� ดังนั้น อย่�ลังเลที่จะชี้แนะหรือตั้ง
คำ�ถ�มเมื่อมีข้อสงสัย 
เพื่อนร่วมง�นในองค์กร Compliance (ทีม Compliance Manage-
ment C/CM รวมทั้งเจ้�หน้�ที่ Compliance Officer (CPO) ทั้งใน
ประเทศรวมถึงส่วนภูมิภ�ค) และเร�พร้อมที่จะให้คำ�แนะนำ�และคอยดูแล
ช่วยเหลือเสมอ”

Wolfgang Kuebler
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ฝ่�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร (Chief Compliance 
Officer, CCO)

คําแนะนําหรือคําสั่งพิเศษจะตองมีการไตรตรองและพิจารณา 
อยางถี่ถวนกอนเพิ่มเขาไปใน “จริยธรรมทางธุรกิจ” 
(Code of Business Conduct) โดยจะตองไมขัดแยงกับ 
หลักการขั้นพื้นฐานของจริยธรรมทางธุรกิจ
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Christoph Kuebel
คณะกรรมก�รบริห�ร
Robert Bosch GmbH

Volkmar Denner
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร
Robert Bosch GmbH
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เรียนพนักง�นที่รักทุกท่�น

Robert Bosch เขียนไว้ในปี พ.ศ.2464 ว่�: "ในระยะย�ว ก�รทำ�
ธุรกิจด้วยวิธีก�รที่ซื่อสัตย์และยุติธรรมจะนำ�ม�ซึ่งกำ�ไรสูงสุดเสมอ และ
โลกธุรกิจจะยึดถือและยกย่องวิธีก�รดังกล่�วในระดับที่สูงเกินกว่�ที่เร�
ค�ดคิด” คำ�พูดเหล่�นี้แสดงให้เห็นถึงคว�มเชื่อมั่นต่อสิ่งที่เร�ให้คำ�มั่น
สัญญ�ในปัจจุบัน นั่นคือ คว�มเชื่อมั่นว่� คว�มไว้ว�งใจ คว�มน่�เชื่อถือ 
คว�มรับผิดชอบ คว�มยุติธรรม และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มถูกต้องต�ม
กฎหม�ย เป็นองค์ประกอบที่จำ�เป็นอย่�งยิ่งต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจของ
เร� 

คว�มมุ่งมั่นที่ชัดเจนนี้ ได้เชื่อมเร�ทั้งที่เป็นคณะกรรมก�รบริห�ร พนักง�น
ทุกคนและบริษัทในเครือของ Bosch ทั่วโลก เข้�ด้วยกันอย่�งไร้
พรมแดนและคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรม สิ่งนี้มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก
สำ�หรับเร� เพื่อเน้นคว�มสำ�คัญของคว�มมุ่งมั่นนี้ เร�ได้สร้�งจุดยืนเกี่ยว
กับข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและประเด็นท�งจริยธรรมไว้ใน "จริยธรรม
ท�งธุรกิจ" (Code of Business Conduct) เสมือนเป็นเครื่อง
นำ�ท�งสำ�หรับก�รปฏิบัติของเร�ในคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ ร่วมกันกับค่�
นิยมของ Bosch จริยธรรมนี้เป็นก�รสร้�งพื้นฐ�นคว�มเชื่อใจ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่สำ�คัญอย่�งยิ่งต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจของเร�

บทนำ�
ก�รยึดมั่นหลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ย รวมทั้งก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมี
คว�มรับผิดชอบและยุติธรรม เป็นสิ่งสำ�คัญอันดับต้น ๆ สำ�หรับองค์กร 
และเป็นส่วนที่รวมอยู่ในคุณค่�ของ Bosch หลักปฏิบัติและระเบียบต่�ง ๆ 
ถูกนำ�ม�เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติให้กับพนักง�นของเร�ในกลุ่มบริษัท 
Bosch เร�ยึดมั่นในสิ่งเหล่�นี้และปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด ส�ระสำ�คัญ
ของกฎระเบียบเหล่�นี้ได้สรุปไว้ใน "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of 
Business Conduct) เพื่อให้ง่�ยต่อก�รปฏิบัติต�ม ห�กกรณีที่มีข้อโต้
แย้งหรือคำ�ถ�มใด ๆ เกี่ยวกับ "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of Busi-
ness Conduct) เร�ส�ม�รถติดต่อฝ่�ย Compliance หรือฝ่�ย
กฎหม�ย (C/LS)

ในหล�ย ๆ กรณี เร�ส�ม�รถนำ�กฎหม�ยหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ม�ปรับใช้
เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงกฎหม�ยเกี่ยวกับสินค้�หรือก�ร
ให้บริก�รบ�งประเภทในแต่ละประเทศ ในกรณีมีข้อสงสัยเร�จะติดต่อผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทในภูมิภ�คหรือบริษัทที่ดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้
กฎหม�ยท้องถิ่น  ในกรณีที่จริยธรรมท�งธุรกิจขัดแย้งกับกฎหม�ยท้อง
ถิ่น เร�จะยึดถือกฎหม�ยท้องถิ่นเป็นหลักสำ�คัญ ถ้�มีข้อสงสัย เร�
ส�ม�รถติดต่อฝ่�ย Compliance หรือฝ่�ยกฎหม�ย (C/LS)

"จริยธรรมท�งธุรกิจ (Code of Business Conduct) นี้เป็นสิ่งที่
สำ�คัญม�ก กล่�วคือ เร�ทุกคนจะต้องเข้�ใจและให้คว�มเค�รพ ในช่วง
เวล�ของก�รเปลี่ยนแปลงตล�ดและกิจกรรมท�งธุรกิจของเร� สิ่งเหล่�นี้
ล้วนแต่เป็นคว�มท้�ท�ยสำ�หรับเร� ดังนั้น อย่�ลังเลที่จะชี้แนะหรือตั้ง
คำ�ถ�มเมื่อมีข้อสงสัย 
เพื่อนร่วมง�นในองค์กร Compliance (ทีม Compliance Manage-
ment C/CM รวมทั้งเจ้�หน้�ที่ Compliance Officer (CPO) ทั้งใน
ประเทศรวมถึงส่วนภูมิภ�ค) และเร�พร้อมที่จะให้คำ�แนะนำ�และคอยดูแล
ช่วยเหลือเสมอ”

Wolfgang Kuebler
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ฝ่�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร (Chief Compliance 
Officer, CCO)

คําแนะนําหรือคําสั่งพิเศษจะตองมีการไตรตรองและพิจารณา 
อยางถี่ถวนกอนเพิ่มเขาไปใน “จริยธรรมทางธุรกิจ” 
(Code of Business Conduct) โดยจะตองไมขัดแยงกับ 
หลักการขั้นพื้นฐานของจริยธรรมทางธุรกิจ

2 3

Christoph Kuebel
คณะกรรมก�รบริห�ร
Robert Bosch GmbH

Volkmar Denner
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร
Robert Bosch GmbH
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“เราปฏิบตัติามหลักกฎหมาย
  และดําเนินธุรกิจอยางมี
  ความรับผิดชอบ”

ก�รแจ้งเบ�ะแสผ่�น Compliance Hotline ซึ่งส�ม�รถเลือกแจ้งแบบ
ไม่เปิดเผยตัวบุคคล หรือแจ้งด้วยชื่อแฝงก็ได้เช่นกัน โดยข้อมูลเบ�ะแสจะ
ถูกเก็บรักษ�อย่�งปลอดภัยและไว้ว�งใจได้ โดยผู้ที่แจ้งเบ�ะแสที่กระทำ�
อย่�งตรงไปตรงม�จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่�งใด แม้จะตรวจสอบย้อน
หลังว่�ข้อมูลนั้นไม่มีมูลคว�มจริงก็ต�ม 

เราสามารถแจงเบาะแสไดกบัใคร?

นอกเหนือไปจากผูบ ังค ับบัญชาหรือหนวยงานทีร่ ับผ ิดชอบ 
เราสามารถแจงเบาะแสไปยัง Compliance Officer 
(โดยตรง หร ือ ผ านHotline) ได  ซ ึง่เราสามารถสืบหา 
Compliance Officer ของเราไดใน BGN 
ภายใตห ัวข อ "Compliance" (https://
bgn.bosch.com/alias/compliance) 
รวมถึงล ิงค ไปยัง Compliance Hotline ไดด วย

หลักการชีน้ํา

1. หลักก�รขั้นพื้นฐ�น

ก�รปฏิบัติต�มหลักกฎหม�ยและระเบียบปฏิบัติ คว�มรับผิดชอบและก�ร 
ดำ�เนินง�นอย่�งยุติธรรม
เร�ยึดมั่นในหลักก�รคว�มถูกต้องต�มกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัดในทุก 
ก�รกระทำ� ม�ตรก�ร สัญญ� และก�รทำ�ธุรกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท 
Bosch โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง เร�จะไม่หลอกลวงลูกค้� หน่วยง�น หรือ 
ส�ธ�รณชน และไม่เข้�ร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่นที่เข้�ข่�ยเป็นก�รหลอกลวง 
ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยนั้น ซึ่งรวมถึงก�รชำ�ระเงินภ�ษีพึงจ่�ยและภ�ษี 
ศุลก�กรอย่�งถูกต้อง ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�และ 
กฎหม�ยป้องกันก�รผูกข�ด ก�รต่อต้�นก�รคอรัปชั่นและก�รฟอกเงิน 
ก�รใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีอย่�งเหม�ะสม ก�รได้ม�อย่�งถูกลิขสิทธิ์ 
ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รส่งออก รวมทั้ง ก�รปฏิบัติ 
ต�มสิทธิท�งกฎหม�ยของบุคคลที่ส�ม ก�รดำ�เนินก�รต�มหลักก�รพื้น 
ฐ�นเหล่�นี้ไม่เฉพ�ะแต่ในมุมมองของคว�มเสียห�ยท�งธุรกิจที่สำ�คัญที่ 
อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รละเมิดกฎหม�ย ไม่ว่�จะเป็นก�รฟ้องร้องดำ�เนินคดี 
ก�รเสียค่�ปรับ หรือก�รถูกเรียกร้องค่�ชดเชยเท่�นั้น ห�กรวมถึงสิ่งที่ 
สำ�คัญเหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือ พนักง�นทุกคนต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยโดย 
ไม่มีเงื่อนไข โดยไม่คำ�นึงถึงว่�กลุ่มบริษัท Bosch จะได้รับผลประโยชน์ 
จ�กก�รกระทำ�นั้นหรือไม่ เร�เน้นให้คว�มสำ�คัญกับคว�มถูกต้องต�ม 
กฎหม�ยและคุณค่�ของ Bosch เหนือกว่�คว�มต้องก�รของลูกค้�หรือ 
ผลกำ�ไรท�งธุรกิจ
เร�ปฏิบัติต�มกฎในสถ�นที่ทำ�ง�นของเร� และติดต�มผลกระทบต่อสิ่ง 
แวดล้อมก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง โดยยึดหลักคว�มถูกต้องต�มกฎหม�ย 
คว�มรับผิดชอบ และคว�มเป็นธรรมอยู่เสมอ ห�กเร�ไม่แน่ใจว่�เร�ควร 
ตัดสินใจในแง่ของกฎหม�ย คว�มรับผิดชอบและคว�มเป็นธรรมแบบ 
ไหน เร�ส�ม�รถติดต่อผู้บริห�ร หรือหน่วยง�น Compliance หรือฝ่�ย 
กฎหม�ยของเร�
ก�รละเมิดกฎหม�ยถือเป็นข้อห้�ม และก�รละเมิด "จริยธรรมท�งธุรกิจ" 
(Code of Business Conduct) นั้นยังมีโทษท�งวินัย เช่น ก�รเลิก 
จ้�ง และก�รชดใช้ค่�เสียห�ยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ก�รแจ้งเบ�ะแสต่อก�รละเมิดที่เป็นไปได้
พนักง�นทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลก�รละเมิดที่อ�จจะเกิดขึ้น และ 
ต้องร�ยง�นให้ผู้บริห�รของเร�ทร�บเกี่ยวกับก�รละเมิดที่เป็นไปได้ต่อกฎ 
ระเบียบที่มีอยู่ใน "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of Business Con-
duct) นี้ เร�ส�ม�รถปรึกษ�องค์กร Compliance ได้ตลอดเวล� เช่น 
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ในด้�นของผู้บริห�ร เมื่อเร�ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับก�รละเมิดที่เป็นไปได้
จ�กพนักง�นหรือบุคคลภ�ยนอก เร�จะแจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และส่ง
ต่อให้กับฝ่�ยกฎหม�ยเพื่อขอคำ�ปรึกษ�ในกรณีที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลที่ได้รับจะถูกสอบสวนทันทีในขอบเขตของก�รตรวจสอบภ�ยใน 
และหลังจ�กที่ได้รับก�รยืนยันก็จะดำ�เนินก�รแก้ไขโดยด่วน

ก�รทำ�ง�นร่วมกันกับเจ้�หน้�ที่
Bosch รักษ�คว�มสัมพันธ์ท่ีร่วมมือกันกับเจ้�หน้�ท่ี ในฐ�นะพนักง�นและผู้
บริห�รของ Bosch เร�ร่วมมืออย่�งเต็มท่ีกับก�รสืบสวนท่ีดำ�เนินก�รถูกต้อง
ต�มกฎหม�ย โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิท�งกฎหม�ยและคว�มปลอดภัยของ
ข้อมูล

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�ร
ในฐ�นะท่ีเป็นผู้บริห�ร เร�จะต้องดำ�เนินก�รให้แน่ใจว่�ไม่ให้เกิดก�รละเมิด
กฎหม�ย ระเบียบ หรือ "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of Business Con-
duct) โดยมีก�รควบคุมดูแล จัดก�รป้องกันภ�ยใต้ขอบเขตคว�มรับผิดชอบ
ของตน มีก�รติดต�มและตรวจสอบตลอดเวล�อย่�งเหม�ะสม เร�ยังม่ันใจว่� 

พนักง�นของเร�มีคว�มตระหนักถึงก�รละเมิดกฎหม�ยและ “จริยธรรม
ท�งธุรกิจ” (Code of Business Conduct) นั้นเป็นข้อห้�มและมี
โทษท�งวินัย โดยไม่คำ�นึงถึงตำ�แหน่งของพนักง�นในบริษัท
ห�กมีพนักง�นแจ้งถึงก�รละเมิดที่เป็นไปได้ พวกเร�ที่เป็นผู้บริห�รจะ
ดูแลให้พนักง�นเหล่�นี้ถูกปกป้องจ�กคว�มเสียห�ยทุกรูปแบบ ที่เป็นผล
ม�จ�กก�รแจ้งข้อมูลอย่�งตรงไปตรงม� รวมถึงกรณีที่ตรวจสอบค้นพบ

ภ�ยหลังว่�ข้อมูลนั้นพิสูจน์แล้วไม่มีมูลคว�มจริง
ในฐ�นะที่เป็นผู้บริห�รเร�จะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่�งที่ดีสำ�หรับพนักง�น
ของเร� ซึ่งจะแจ้งให้เห็นถึง "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of Busi-
ness Conduct) อย่�งเป็นรูปธรรม พูดคุยกับพนักง�น แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของฝ่�ย Compliance และฝ่�ยกฎหม�ย 
เพื่อเป็นแนวท�งก�รปฏิบัติ พวกเร�จึงนำ� Compliance Dialog ม�
ปรับใช้ในแผนกอย่�งสม่ำ�เสมอ

คว�มรับผิดชอบต่อบริษัท
เร�ทำ�หน้�ท่ีดูแลและรับผิดชอบต่อบริษัทและผลกำ�ไรท่ีสร้�งข้ึน ในขณะ
เดียวกันก็ยังคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ว่�จะเป็นก�ร
ทำ�ง�นร่วมกันภ�ยในบริษัทหรือพันธมิตรท�งธุรกิจ เร�จะตระหนักเสมอ
ว่�ก�รดำ�เนินง�นอย่�งยุติธรรมเป็นส่ิงท่ีสำ�คัญในก�รประสบคว�มสำ�เร็จ เร�
ไม่ยอมรับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน (เช่น ก�รบังคับใช้แรงง�น หรือก�รใช้
แรงง�นเด็ก) และจะไม่ให้อนุญ�ตให้หุ้นส่วนท�งธุรกิจของเร�ทำ�ด้วย เร�จะ
ต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่อช่ือเสียง ภ�พลักษณ์ของกลุ่มบริษัท Bosch ปฏิบัติ
ต�มหลักก�รคว�มถูกต้องต�มกฎหม�ย บนพ้ืนฐ�นคว�มรับผิดชอบและก�ร
ดูแลอย่�งเป็นธรรม

ก�รปฏิบัติต่อพนักง�น
เร�เค�รพและให้เกียรติพนักง�นทุกคน เร�ไม่เลือกปฏิบัติหรือหลีกเล่ียงก�รใช้
คว�มรุนแรงกับพนักง�นและสนับสนุนคว�มหล�กหล�ย

"Compliance Hotline" คืออะไร?

ดวยบริการ "Compliance Hotline" BOSCH เพิม่ทางเลือก 
ในการแจงเบาะแสเกีย่วกบัการละเมิดทีเ่ปนไปไดตอ 
Compliance ดวยวิธีการทีป่ลอดภัยและนาเชือ่ถอืโดยใน ่

ประเทศสวนใหญยังสามารถแจงขอมูลโดยไมเปดเผยตวั
บุคคลได Compliance Hotline เปนระบบเพือ่การแจง 
เบาะแสจากผูใหบริการเฉพาะ  ทีส่ามารถสืบคนไดตลอดเวลา 
ผานทางอนิเทอรเน็ตโดยพนักงานทุกคนหรือบคุคลภายนอกทัว่ 
โลกในหลากหลายภาษาดขูอมูลเพิม่เตมิไดที่ BGN 
ภายใตหัวขอ "Compliance"หรือที่ https://www.bkms-
system.net/bosch-compliance 
http://www.bosch.com/compliance
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“สินคาหรือบริการโดยทัว่ไปหมายถงึอะไร?"

สินคาและบริการโดยทัว่ไป  คือ  สิง่ทีเ่สนอขาย
ใหกบัทุกคนดวยเงือ่นไขเดยีวกนั (ราคา เปนตน) 
ตวัอยางเชน  สินคาปลีก  ในทางกลับกนัสิง่ทีไ่ดรับ
การเสนอเปนกรณพีิเศษนัน้ไมใชสนิคาและบริการโดย
ทัว่ไป  เชน  ขอเสนอในการปรับปรุงอพารตเมนต
ใหมจากชางทาสี

ก�รเข้�ร่วมทำ�สัญญ�ท�งธุรกิจกับพันธมิตรเพื่อวัตถุประสงค์ส่วน
ตัว
ห�กง�นของพนักง�นเกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รได้รับหรือทำ�ข้อ
ตกลงในก�รสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และอ�จนำ�ม�ซื้อคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์ที่ต�มม�ในภ�ยหลังได้ พนักง�นผู้นั้นจะต้องขอ
คว�มยินยอมเป็นเป็นล�ยลักษณ์อักษรล่วงหน้�จ�กฝ่�ยบริห�รที่
รับผิดชอบ ก่อนเข้�ร่วมในก�รบริก�รของหุ้นส่วนธุรกิจของ
บริษัท เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ข้อกำ�หนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับ
สินค้�และบริก�รโดยทั่วไป

วิธีรักษาความไววางใจ

2. หลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

ก�รทำ�ง�นแห่งที่สองและก�รถือหุ้น
ก�รทำ�ง�นแห่งที่สองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับก�รยินยอม 
เป็นก�รล่วงหน้�จ�กน�ยจ้�งเท่�นั้น และจะต้องไม่มีผลกระทบ 
ต่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท นอกจ�กนี้ พนักง�น 
ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ซัพพล�ย 
เออร์ หรือลูกค้�ของ Bosch เว้นแต่จะได้รับก�รยินยอมเป็น 
ล�ยลักษณ์อักษรจ�กฝ่�ยบริห�รที่รับผิดชอบล่วงหน้�ก่อน หลัก 
ก�รนี้มีผลบังคับใช้กับก�รถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ในกรณีที่ 
พนักง�น คู่สมรส หรือสม�ชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด มีผล
ประโยชน์หรือทำ�ง�นในตำ�แหน่งผู้บริห�รในบริษัทอื่น และอยู่ใน 
ตำ�แหน่งที่ส�ม�รถชักนำ�จูงใจคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจนั้น ให้ 
ถือว่�มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์เกิดขึ้น ในกรณีดังกล่�ว 
ห้�มมิให้ดำ�เนินธุรกรรมใด ๆกับบริษัทนั้น ห�กไม่ได้รับก�ร 
ยินยอมเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กฝ่�ยบริห�รที่รับผิดชอบ

“เราดําเนินงานเพ่ือผล
          ประโยชนสูงสุดของ Bosch”
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(2) เร�จะไม่แนะนำ�ให้ผู้อื่นซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน
และไม่เชิญชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติต�มในท�งใด ๆ
(3) ก�รปฏิบัติต่อข้อมูลภ�ยในต้องกระทำ�อย่�งเป็นคว�มลับโดย
เคร่งครัด ห้�มมิให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ส�ม รวมถึงก�รเปิดเผยรหัส
ผ่�นสำ�หรับเข้�ใช้ข้อมูลภ�ยในท�งอิเล็กทรอนิกส์ ก�รเปิดเผยข้อมูล
ภ�ยในเร�จะกระทำ�ได้เฉพ�ะกับพนักง�นหรือที่ปรึกษ�ภ�ยนอกที่มีคว�ม
จำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่�วเพื่อก�รปฏิบัติง�นเท่�นั้น และผู้ใช้ข้อมูล
ต้องปฏิบัติต่อข้อมูลอย่�งเป็นคว�มลับโดยเคร่งครัดด้วย

เราจะรูไดอยางไรวาเปนขอมลูภายใน?

ตวัอยางของขอมลูภายใน  เชน  ตวัเลขยอดขายทีไ่มเปดเผย 
ขอมลูเกีย่วกบัโครงการ M&A โครงสรางการปฏิบตังิานหลัก 
ขององคกร การแตงตัง้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรม 
การกาํกบัดแูล กอนทีจ่ะประกาศอยางเปนทางการ  
ขอสรุปหรือการยกเลิกสัญญาหลักกบัลูกคาหรือผูผลิต  
ขอพิพาททางกฎหมายหรือขอตกลงกบัทางเจาหนาทีข่องรัฐ

3. ก�รจัดก�รข้อมูล
เอกส�รที่เป็นล�ยลักษณ์อักษร
บันทึกและร�ยง�นทั้งหมดไม่ว่�จะเป็นเอกส�รที่ใช้ภ�ยในหรือภ�ยนอก 
จะต้องจัดทำ�อย่�งถูกต้องและตรงต�มคว�มเป็นจริง และจะต้องปฏิบัติ 
ต�มหลักก�รบัญชีที่ใช้กับหน่วยง�น ก�รจัดทำ�ข้อมูลและเอกส�รอื่น ๆ 
อย่�งครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวล� และส�ม�รถใช้ร่วมกับระบบอื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องได้ตลอดเวล� นอกจ�กนี้ก�รจะนำ�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับของ 
บริษัทม�ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐ�นในก�รสร้�งบันทึก ไฟล์ และเอกส�รอื่น ๆ 
จะดำ�เนินก�รได้เฉพ�ะเมื่อก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วจะนำ�ม�ซึ่งผล
ประโยชน์สำ�หรับ Bosch เท่�นั้น

ข้อมูลที่เป็นคว�มลับ
ข้อมูลคว�มลับของบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นคว�มลับเสมอ พนักง�นยังต้อง 
มีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รรักษ�คว�มลับของบริษัทต่อไป แม้ว่�จะสิ้นสุด 
ก�รเป็นพนักง�นของบริษัทแล้วก็ต�ม

ก�รปกป้องข้อมูลและคว�มปลอดภัยของข้อมูล
ในทุกขั้นตอนของก�รดำ�เนินธุรกิจ เร�มีม�ตรฐ�นก�รรักษ�คว�ม
ปลอดภัยของข้อมูล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลท�งธุรกิจ 
ทั้งหมดให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย ในก�รคุ้มครองด้�นเทคนิค 
และเชิงองค์กรของข้อมูล โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ในก�รป้องกันก�รเข้�ใช้ 
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญ�ต เร�ได้รักษ�ม�ตรฐ�นที่เหม�ะสมไว้ที่จะคำ�นึง 
ถงึสถ�นะของเทคโนโลยีและระดบัของคว�มเสีย่ง
ในขอบเขตของก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบของธุรกิจใหม Bosch 
เร�ได ้รับรองก�รดำเนินก�รของข ้อกำหนดต�มกฎหม�ยก�รปกป้องข ้อมลู 
และ คว�มปลอดภัยข ้อมูลไว ้ล่วงหน ้�แล ้ว 
กรณมีคีำถามเกี่ยวกบัก�รใช ้ง�นกบัข ้อมลูที่ถกูต้อง 
ส�ม�รถตดิต ่อผู้รักษ�คว�มปลอดภัยของข ้อมลู (Data Security 
Officer) เป็นลําดบัแรกนอกเหนือจ�กองค ์กร Compli-ance 
และฝ่�ยกฎหม�ย

ก�รใช ้ข้อมูลภ�ยใน
ข้อมลูภ�ยในเป ็นข ้อมูลที่ไม่เปนที่เปิดเผยต ่อส�ธ�รณะ ซึ่งเป ็นข้อมลูที่มี 
ผลต่อร�ค�หุ้นหรือตร�ส�รท�งก�รเงินอื่นๆ ("หลักทรัพย ์") ห�กเร� 
ส�ม�รถเข ้�ถงึข ้อมูลภ�ยในจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) เร�ไม่ซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ ภ�ยใต ้ของก�รใช ้ข้อมลูภ�ยในนี้ 
ไม่ว่�เพือ่ประโยชน ์ของตนเองหรือของผู้อืน่

"เราปกปองขอมลูทีเ่ปนความลับ
 และใชขอมลูทีส่ําคัญอยางมี

 ความรับผิดชอบ"
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เร�ดำ�เนินก�รอย่�งเข้มงวดม�กในก�รมอบเงินสนับสนุนให้กับเจ้�หน้�ที่
ของรัฐหรือบุคคลในตำ�แหน่งใกล้เคียง เร�ต้องก�รที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้
ใครม�เป็นผู้ที่มีอิทธิพล เร�ไม่ยอมรับเงินจ�กเจ้�หน้�ที่ของรัฐเช่นกัน 
โดยที่เร�จไม่เสนอข้อได้เปรียบแก่เจ้�หน้�ที่ของรัฐสำ�หรับก�รปฏิบัติก�ร
หรือก�รเร่งจ�กก�รดำ�เนินก�รจ�กท�งก�รหรือรับรองก�รให้สิทธิ
ประโยชน์ดังกล่�ว สิ่งนี้เร�จะใส่ใจโดยไม่ขึ้นอยู่กับว่�มีก�รเรียกร้องต่อ
ก�รปฏิบัติของก�รดำ�เนินก�รแบบท�งก�ร หรือเจ้�หน้�ที่รัฐบ�ลละเมิด
ก�รปฏิบัติหน้�ที่เข�ในก�รกระทำ�ของเข�

ผลลัพธของการคอรัปชัน่เปนอยางไร?

การคอรัปชัน่จะทําใหบริษัทมคีาใชจายทีส่งูขึน้  ในทางกลับกนั
ทําใหเกดิการลดการลงทนุการเจริญเตบิโตและโอกาสในการ
สรางสรรคนวัตกรรม  การคอรัปชัน่จะสรางภาวะพึง่พิง  
และกดีกนัความสัมพันธดานธุรกจิทีย่ ัง่ยืน มผีลทําใหผลิตภัณฑ
จะมรีาคาแพงขึน้  เศรษฐกจิมกีารเตบิโตไดชาลงและไม
สามารถบรรลุศักยภาพไดอยางเตม็ที ่ ดงันัน้  การคอรัปชัน่
จะนําไปสูความเสยีหายกบัทุกฝาย
* ขึน้อยูกบัความโปรงใสนานาชาติ

เราสรางความสัมพันธทางธุรกจิอยางไร

4. ก�รปฏิบัติต่อหุ้นส่วนธุรกิจและบุคคลที่ส�ม

กฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�และก�รป้องกันก�รผูกข�ดท�งก�รค้� 
เร�ปฏิบัติต�มกฎก�รแข่งขันที่เป็นธรรมในขอบเขตของกฎหม�ยที่บังคับ 
ใช้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ห้�มมิให้ดำ�เนินก�รจัดสรรเขตพื้นที่หรือลูกค้� 
ร�ค�หรือองค์ประกอบของร�ค�  เงื่อนไขในก�รควบคุมคว�มสัมพันธ์ใน 
ก�รจัดห� ปริม�ณผลผลิต หรือข้อกำ�หนดหรือเงื่อนไขของข้อเสนอต่�ง ๆ 
กับบริษัทคู่แข่ง รวมถึงก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ท�งก�ร
ตล�ดและก�รลงทุน ห้�มมิให้จัดทำ�ข้อตกลงที่มีผลเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ 
ที่เป็นล�ยลักษณ์อักษร หรือโดยว�จ� หรือรูปแบบพฤติกรรมที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงข้�งต้นถือว่�เป็นข้อตกลงที่ผิดกฎหม�ย 
ก�รร่วมมือและก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับก�รวิจัยและก�รพัฒน� 
โครงก�ร กระทำ�ได้เฉพ�ะในกรณีที่ได้รับก�รยกเว้นเป็นก�รเฉพ�ะเท่�นั้น 
เร�ไม่ได้ห้�มลูกค้�และผู้ซื้อในก�รสร้�งร�ค�ข�ยต่อของพวกเข�และ 
มองข้�มอิทธิพลที่เกี่ยวข้องนี้ไป เร�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดภ�ยในประเทศที่ 
เกี่ยวข้องกับก�รป้องกันข้อตกลงก�รกีดกันท�งก�รแข่งขันในลูกค้�หรือ 
ซัพพล�ยเออร์ เร�ไม่ได้ใช้ตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดที่แข็งแกร่งของบริษัท 
ในก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยที่แตกต่�งกัน ก�รผูกกับภ�ระผูกพันที่จะซื้อสินค้� 
อื่น ๆ หรือปฏิเสธก�รจัดส่งใด ๆ

คว�มสัมพันธ์กับซัพพล�ยเออร์และกับลูกค้�
เร�ได้จัดทำ�ข้อตกลงกับลูกค้�และซัพพล�ยเออร์อย่�งครบถ้วนและ
โปร่งใส และจัดทำ�เป็นเอกส�ร หลักก�รนี้รวมถึงบันทึกก�รเปลี่ยนแปลง 
และก�รเพิ่มเติมในภ�ยหลัง ซึ่งรวมไปถึงข้อตกลงของก�รจ่�ยโบนัส ก�ร 
ให้เงินสนับสนุนในก�รโฆษณ� หรือก�รจัดก�รส่งเสริมก�รข�ยต่�ง ๆ เร� 
ต้องปฏิบัติต�มหลักก�รตรวจสอบสองระดับ รวมทั้งก�รแบ่งหน้�ที่ของ 
ดำ�เนินง�นและก�รตรวจสอบที่เร�รักษ�ไว้อย่�งเข้มงวด เร�เลือก
ซัพพล�ยเออร์ต�มหลักก�รของก�รแข่งขันอย่�งแท้จริง โดยเปรียบเทียบ 
ร�ค� คุณภ�พ ประสิทธิภ�พและคว�มเหม�ะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร 
ที่นำ�เสนอ

คอรัปชั่น
เร�จะไม่ยอมรับรูปแบบของก�รทุจริตใด ๆ ทั้งสิ้น พฤติกรรมก�รทุจริต 
โดยพนักง�นหรือพันธมิตรท�งธุรกิจเป็นคว�มผิดท�งอ�ญ�และนำ�ไปสู่ 
ก�รบิดเบือนของก�รแข่งขัน รวมทั้งคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินและภ�พ 
ลักษณ์ของ Bosch
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นอกจ�กน้ีในก�รติดต่อด้�นธุรกิจ โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง ในก�รติดต่อกับลูกค้�
และซัพพล�ยเออร์ เร�จะ   หลีกเล่ียงก�รคอรัปช่ันทุกรูปแบบ หรืออิทธิพล
ต่�ง ๆ ท่ีอ�จส่งผลต่อก�รตัดสินใจท�งธุรกิจ โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงข้อตกลงท่ี
เก่ียวข้องกับก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง ก�รจัดสรร ก�รจัดส่ง ก�รดำ�เนินก�ร และ
ก�รชำ�ระเงิน เร�ไม่เห็นด้วยกับก�รจ่�ยสินบนหรือมีส่วนร่วมโดยเจตน� 
เร�ใช้ตัวแทนหรือตัวกล�งอ่ืน ๆ ท่ีเร�จ้�งม�เพ่ือก�รส่ังซ้ือหรือก�รอนุมัติโดย
ไม่มีก�รจ่�ยสินบนหรือไม่มีก�รได้รับคว�มยินยอมข้อได้เปรียบและจะไม่ยอม
ให้มีก�รติดสินบน ในกรณีท่ีมีก�รละเมิดเร�สงวนสิทธ์ิในก�รเลิกจ้�งโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

ในก�รรับและก�รให้ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืน ๆ รวมท้ัง ก�รเชิญชวน จะ
พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รอย่�งเข้มงวด

ห�กเร�ได้ใช้อำ�น�จให้เกิดก�รดำ�เนินง�นในท�งท่ีไม่เหม�ะสม เร�จะต้องรับ
ผิดชอบต�มกฎระเบียบวินัย โดยไม่คำ�นึงถึงผลดำ�เนินก�รท�งอ�ญ� ห�ก
คว�มพย�ย�มของเจ้�หน้�ท่ีรัฐ ซัพพล�ยเออร์ ลูกค้� หรือบุคคลท่ีส�มอ่ืน ๆ ท่ี
พย�ย�มมีอิทธิพลต่อเร�อย่�งไม่เป็นธรรมในก�รตัดสินใจ เร�จะต้องแจ้งต่อ
ฝ่�ยบริห�รท่ีรับผิดชอบและ Compliance Officer

เร�จะดำ�เนินก�รต่อก�รกระทำ�ผิดด้วยวิธีทีเหม�ะสม ตัวอย่�งเช่น ก�รระงับ
คำ�ส่ังซ้ือข�ย หรือก�รยกเลิกสัญญ�

ก�รหมุนเวียนบุคล�กรในพื้นที่ที่มีคว�มสำ�คัญ
โดยหลักทั่วไปในส่วนง�นที่สำ�คัญ (เช่น ฝ่�ยจัดซื้อและฝ่�ยข�ย) เร�จะ
จัดทำ�ก�รโยกย้�ยหมุนเวียนพนักง�นอยู่สม่ำ�เสมอ (ก�รหมุนเวียนเปลี่ยน
ง�น) ม�ตรก�รนี้ถูกนำ�ม�ใช้ในหล�ย ๆ กรณีในขณะเดียวกันจะช่วยส่ง
เสริมให้เกิดก�รพัฒน�อ�ชีพของพนักง�น

ก�รบริจ�ค
มูลนิธิ Robert Bosch เข้�ร่วมในง�นด้�นของคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ประเทศ ก�รดูแลสุขภ�พ ก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ และวัฒนธรรม ทั้งก�ร
สร้�งร�กฐ�นก�รปฏิบัติก�รเพื่อดำ�เนินต�มเป้�หม�ยของโปรแกรม และ
เป็นผู้ให้ก�รสนับสนุนแก่บุคคลที่ส�มในก�รพัฒน� และดำ�เนินก�รต�ม
โครงก�รต่�งๆ ของบุคคลที่ส�มได้
นอกจ�กนี้ หน่วยปฏิบัติง�นต่�ง ๆ ของกลุ่มบริษัท Bosch ยังได้
แสดงออกถึงภ�ระหน้�ที่ต่อสังคม โดยก�รบริจ�คเงินและสิ่งของเพื่อก�ร
ศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วัฒนธรรมและสังคม คณะกรรมก�รบริห�รของ  
Robert Bosch GmbH หรือคณะผู้บริห�รของหน่วยปฏิบัติง�น จะเป็น
ผู้ผู้ตัดสินใจตั้งแต่กฎที่ใช้กำ�กับดูแลก�รบริจ�คเป็นก�รเฉพ�ะ ก�รบริจ�ค
ต้องไม่เกิดจ�กประโยชน์ส่วนบุคคล และต้องแยกแยะออกจ�กก�รให้ก�ร
สนับสนุนอย่�งชัดเจน 

ใครบางทีถ่ือเปนเจาหนาทีข่องรัฐ?

เจาหนาทีข่องรัฐเปนผูทีป่ฏิบัติงานในหนาทีท่ีส่งผลตอสวนรวม 
ตัวอยางเชน  ขาราชการพลเรือน  ผูพิพากษา  พนักงานราชการ 
อาจารยของมหาวิทยาลัยของรัฐและพนักงานของสถาบันทดสอบ
พรอมการปฏิบัติงานราชการ  พนักงานของรัฐวิสาหกิจทีจ่ัดตัง้ขึน้
ภายใตรูปแบบกฎหมายเอกชนและรัฐบาล  (เชน  สาธารณูปโภค) 
อาจจะเปนเจาหนาทีร่ัฐบาลก็ได

ในฐานะพนักงานเราสามารถเชิญลูกคาไปทานอาหารมื้อเย็นไดไหม?

เราสามารถเชิญลูกคาทานอาหารมื้อเย็นได  ถาหากเปนกรณีที่
เกี่ยวของกับธุรกิจและมีคาใชจายที่เหมาะสม  ตัวอยางเชน 
การรับประทานอาหารที่มีการเจรจาเรื่องธุรกิจ  ภายหลังเสร็จสิ้น 
การปฏิบัติหรือนําเสนอผลิตภัณฑ  การรับประทานอาหารครั้งนี้ 
จะมีความเหมาะสม  หากมีคาใชจายที่อยูภายในขอบเขต 
หากมีคําถามหรือขอสงสัย  พวกเราจะติดตอกับ Compliance 
Officer
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"เราตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
    ของเราท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

      และสังคม"

5. ม�ตรฐ�นสำ�หรับผลิตภัณฑ์และบริก�รของเร�
คุณภ�พที่โดดเด่นเป็นจุดแข็งของเร� เร�จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคว�ม
ปลอดภัยด้วยม�ตรฐ�นคุณภ�พที่ดีที่สุดและด้วยคว�มน่�เชื่อถือ ด้วยเหตุนี้
ทำ�ให้เร�ส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของลูกค้�
ได้  หลักก�รคว�มถูกต้องต�มกฎหม�ยและคติพจน์ “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต”
เป็นม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รพัฒน�และก�รผลิตผลิตภัณฑ์และส่งมอบก�ร
บริก�ร ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของเร�สะท้อนให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของ
ศิลปะ ห�กมีข้อขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินง�น เร�จะแจ้งให้
ทร�บอย่�งเปิดเผย เร�จะดำ�เนินก�รแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่�วต�มข้อ

กำ�หนดท�งกฎหม�ยและหลักก�รก�รดำ�เนินธุรกิจที่รับผิดชอบและเป็น
ธรรม โดยคำ�นึงถึงคุณค่�ของ Bosch เป็นสำ�คัญู ่  

6. ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลท่ีส�ม

ภ�ยใต้ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลท่ีส�ม ท้ังก�รคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สิน
ท�งปัญญ� (ตัวอย่�งเช่น สิทธิบัตร เคร่ืองหม�ยก�รค้� ก�รออกแบบท่ีได้จด
ทะเบียน) และผลง�นท่ีสงวนลิขสิทธ์ิ (ตัวอย่�งเช่น ซอฟต์แวร์ สิทธิภ�พ) ของ
บุคคลท่ีส�ม
เร�เค�รพในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลท่ีส�ม และจะใช้ง�นก็ต่อเม่ือได้รับ
สิทธ์ิอย่�งถูกต้อง เร�อ�จใช้ง�นและกล่�วอ้�งถึงคว�มส�ม�รถของบุคคลท่ี
ส�มในกรณีท่ีไม่ได้มีก�รจดลิขสิทธ์ิ และไม่ขัดแย้งต่อกฎระเบียบอ่ืน ๆ แต่ใน
กรณีท่ีผลง�นน้ันถูกนำ�ม�ให้เร�โดยมีก�รทำ�สัญญ� เร�ส�ม�รถใช้และเปิด
เผยแก่พนักง�นของเร�ได้ภ�ยในขอบเขตท่ีตกลงไว้ โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงสัญญ�
ปกปิดคว�มลับท่ีเก่ียวข้องกับแผนผังก�รผลิตโดยบุคคลท่ีส�ม รวมท้ังข้อมูล
ส่วนบุคคล ม�ตรก�ร และคว�มไว้ว�งใจท่ีได้รับจ�กบุคคลท่ีส�ม 
เร�ใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลท่ีส�ม – รวมท้ังซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ท่ีเปิดให้ใช้
บริก�รได้ฟรี เฉพ�ะในขอบเขตของสิทธิต�มกฎหม�ย และภ�ยใต้เง่ือนไขก�ร
ใช้ง�น

7. คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น, คว�มคุ้มครอง
สุขภ�พ, ก�รป้องกันอัคคีภัยและก�รอนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อม
มันเป็นภ�รกิจของเร�ที่จะป้องกันอันตร�ยที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่ง
แวดล้อม โดยทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่�ที่จะเป็น
ไปได้ และใช้ทรัพย�กรให้เกิดคุณค่�ม�กที่สุด กระบวนก�ร สิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวกในก�รดำ�เนินง�น และอุปกรณ์เครื่องมือต่�ง ๆ จะต้อง
สอดคล้องต�มแนวท�งกฎหม�ยและระเบียบภ�ยในที่บังคับใช้กับคว�ม
ปลอดภัยในก�รทำ�ง�น รวมทั้งคว�มคุ้มครองสุขภ�พ  ก�รป้องกันอัคคีภัย 
และก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เราพัฒนาและผลิตอยางไร

หลักการอะไรที่ใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ?
การปฏิบัติงานของเราอยูบนพื้นฐานของความถูกตองตามกฎหมาย 
เสมอและคติพจนของเราที่วา "เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" เราใหความ 
สําคัญกับความถูกตองตามกฎหมายและคุณคา Bosch มากกวา 
ความตองการของลูกคา  หลักการที่ Bosch ใชในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑมีดังตอไปนี้

• การพัฒนาฟงกชั่นสําหรับการทํางานเปนวัฏจักร/การทดสอบ
ไมไดรับอนุญาต (ไมวาจะในแพลตฟอรม RB และใน RB ที่
ปรับเปลี่ยนฟงกชั่น/ซอฟทแวรตามความตองการของลูกคา)

• แอพพลิเคชั่นโดยรวมตองดําเนินงานภายใตเงื่อนไขการ
ดําเนินการผลิต/การทํางานทั้งหมดอยูในขอบเขตพื้นที่ที่
ไดรับการรับรองอยางถูกตองมีการดูแลความปลอดภัย
ของชีวิตและสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด  รวมไปถึงการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

หลักการเหลานี้ถูกนํามาใชกับทุกผลิตภัณฑของ Bosch(รวมถึงการ
ใหบริการ) ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ บางสวนของ
ซอฟตแวร  และการออกแบบระบบ อีกทั้งยังมีการติดตามระหวาง
การตรวจสอบผลิตภัณฑและหลังจากที่การ  พัฒนาผลิตภัณฑเสร็จสิ้น

หลักการเหลานี้ชวยใหเราสามารถดําเนินตามคติพจนที่วา 
"เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" ได  
อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ 
ของการปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมายอยางไมมีขอโตแยง
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8. ก�รสื่อส�รและก�รฝึกอบรม

เร�ได้รับข้อมูลเก่ียวกับเร่ือง "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of Busi-
ness Conduct) น้ีอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยมีก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ 
Compliance Dialog และระบุถึงคว�มเส่ียงอย่�งตรงไปตรงม� อีก
ท้ังมีก�รจัดฝึกอบรมพิเศษในหัวข้อเฉพ�ะบ�งเร่ืองอยู่เสมอ 

9. ระบบก�รควบคุมภ�ยใน

Bosch มีระบบควบคุมภ�ยใน ผู้บริห�รของแต่ละหน่วยมีหน้�ที่รับผิด
ชอบในก�รปฏิบัติภ�ยใต้ "จริยธรรมท�งธุรกิจ" (Code of Busi-
ness Conduct) นี้ รวมทั้งกฎระเบียบภ�ยในบริษัทอื่น ๆ ในพื้น
ก�รรับผิดชอบของแต่ละหน่วย

ผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัท (Corporate Audit, C/AU) รวม
ถึงหน่วยง�นย่อยที่สิทธิในก�รรับทร�บข้อมูล และดำ�เนินก�รตรวจ
สอบโดยไม่มีข้อจำ�กัด ตร�บใดที่ยังดำ�เนินก�รภ�ยใต้กฎหม�ยและ
ข้อตกลงภ�ยใน

วิธีทีเ่ราดาํเนินการกบักฎระเบยีบนีอ้ยางไร

คําแนะนํา

กฎระเบียบท่ีบัญญัติไวใน "จริยธรรมทางธุรกิจ" (Code of 
Business Conduct) น้ีมีผลตอสัญญาจางระหวางกลุมบริษัท
Bosch และพนักงานในกลุม  โดยถือวาเปนแนวปฏิบัติอยาง
เครงครัด  บุคคลภายนอกไมสามารถอางสิทธ์ิใดๆ  จาก 
"จริยธรรมทางธุรกิจ" (Code of Busines Conduct) น้ีได

"พวกเราพูดคุยกนัอยางเปดเผยเกีย่วกบั 
  ความเสีย่งและความไมแนนอน"
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ข้อมูลและผู้ติดต่อ 

สามารถด ูข ้อม ูลเพ ิ ่มเต ิมได ้ท ี ่
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH 
Compliance Management (C/CM) 

Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Germany
เบอร ์โทรศ ัพท�์+49�711�811-48643

compliance.management@de.bosch.com
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