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»   เราตอ้งก้ารประสทิธภิาพในก้าร
ด�าเนนิงาน ความสามารถในก้ารคาด
ก้ารณ ์ความซือ่สตัยฺสจุรติ และ
ความตรงไปตรงมา «
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ประมวลก้ารปฏิบััติตามระเบัียบัข้อบัังคับั ก้ลุ่มบัริษัทเวือร์ท

กลุม่บรษิทัเวอืรท์

ก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ (Würth Group) คอืผูน้�าตลาดระดบััโลก้ในก้ารจ�าหน่ายวสัดใุน
ก้ารประก้อบัและยดึตดิ Adolf Würth ไดว้างราก้ฐานของก้ลุม่บัรษัิทเมือ่เขาก้อ่
ตัง้ Adolf Würth & Co. KG ในเมอืงก้นุเชลเซา ในพ.ศ. 2488 ซึง่เป็นบัรษัิทผลติ
สก้รธูรรมดาๆ มราในภายหลงัไดก้้ลายมาเป็นบัรษัิทแมข่องก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ 
หลงัจาก้ทีบ่ัดิาของเขาเสยีชวีติในพ.ศ. 2497 ศ. ดร. ไรนโ์ฮลน์ เวอืรท์ (ซึง่
ปัจจบุันัด�ารงต�าแหน่งประธานคณะก้รรมก้ารก้�าก้บััดแูลก้องทนุครอบัครัวของก้ลุม่
บัรษัิทเวอืรท์)ไดรั้บัชว่งดแูลก้จิก้ารของครอบัครัวเมือ่เขามอีายไุด ้19 ปี ซึง่ขณะ
นัน้ ก้ลุม่บัรษัิทมยีอดขายรายปีที ่80,000 ยโูร (ประมาณ 3,050,000 บัาท) บัรษัิท
ไดเ้ริม่ขยายก้จิก้ารไปสูต่ลาดตา่งประเทศในปี พ.ศ. 2505 เมือ่บัรษัิทตา่งประเทศ
แหง่แรก้ไดก้้อ่ตัง้ขึน้ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ปัจจบุันั ก้ลุม่บัรษัิทมบีัรษัิทสาขา
ทีเ่ปิดด�าเนนิก้ารแลว้ก้วา่ 400 บัรษัิท ในก้วา่ 80 ประเทศทัว่โลก้

หน่วยธรุก้จิของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์แบัง่ออก้เป็นบัรษัิทในเครอืของก้ลุม่บัรษัิทเวื
อรท์และพันธมติรทางธรุก้จิ บัรษัิทในเครอืของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์รับัผดิชอบั
ส�าหรับัธรุก้จิหลกั้ดัง้เดมิของก้ลุม่บัรษัิท อนัไดแ้ก้ ่ ก้ารจ�าหน่ายวสัดใุนก้าร
ประก้อบัและยดึตดิ ความตอ้งก้ารผลติตภณัฑท์ีม่คีณุภาพสงูของเราท�าใหเ้รา
พัฒนาผลติภณัฑก์้วา่ 125,000 รายก้าร อาท ิสก้ร ูน๊อต วสัดเุสรมิส�าหรับัผูใ้ชม้อื
อาชพี บัรษัิทพันธมติรทางธรุก้จิด�าเนนิงานในขอบัเขตธรุก้จิเดยีวก้นัก้บัับัรษัิทที่
ด�าเนนิงานขายหรอืก้ารผลติ ผูใ้หบ้ัรกิ้ารดา้นก้ารเงนิ รวมทัง้โรงแรมและรา้น
อาหารก้จั็ดอยูใ่นหน่วยธรุก้จินีด้ว้ย

ปรชัญาทีย่อดเยีย่มของบรษิทั
แบัรนด ์Würth มคีวามหมายทีพ่อ้งก้นัก้บััผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพสงู และบัรกิ้าร
ทีโ่ดดเดน่ อยา่งไรก้ต็าม ก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแคบ่ัรษัิททีจ่�าหน่าย
วสัดใุนก้ารประก้อบัและยดึตดิเทา่นัน้ ความส�าเร็จในระยะยาวของบัรษัิทของเรา
มรีาก้ฐานมาจาก้ปรัชญาทีย่อดเยีย่มและคา่นยิมทีเ่รามรีว่มก้นั ซึง่ก้�าหนดทศิทาง
ในก้ารท�างานของเราในทกุ้ๆวนั
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ก้ารคดิอยา่งมวีสิยัทศันข์องเราคอืสิง่ทีผ่ลกั้ดนัใหเ้ราบัรรลเุป้าหมายทีส่�าคญัใน
เรือ่งเวลา ทัง้ในปัจจบุันัและเป้าหมายในอนาคตทีด่ยี ิง่ข ึน้ และท�าใหธ้รุก้จิใน
ครอบัครัวของเราเตบิัโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื ในก้ารด�าเนนิก้ารดงัก้ลา่ว เราไดส้ง่เสรมิ
ใหพ้นัก้งานของเราทกุ้คนมสีว่นรว่มในก้ารเสนอแนวคดิและความคดิสรา้งสรรค์
ของพวก้เขาเพือ่ชว่ยใหเ้ราบัรรลผุลตามเป้าหมาย ก้ารตัง้เป้าหมายและก้ารสง่
เสรมิประสทิธภิาพในก้ารด�าเนนิงานไดฝั้งลกึ้อยูใ่นวฒันธรรมองคก์้รของก้ลุม่
บัรษัิทเวอืรท์ เราด�าเนนิชวีติตามก้ฤระเบัยีบัทีเ่ราตัง้ไว ้อนัไดแ้ก้ ่ก้ารท�างานดว้ย
ก้ารมองโลก้ในแงด่ ีมคีวามรับัผดิชอบั และใหค้วามเคารพซึง่ก้นัและก้นั

กลุม่บรษิทัเวอืรท์ท ัว่โลก
 ประเทศทีก่้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์เปิดด�าเนนิก้าร
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ความไวว้างใจซงึก้นัละก้นั ความน่าเชือ่ถอื ความซือ่สตัยส์จุรติ และความตรงไปตรง
มา ทัง้ภายในและทีแ่สดงออก้ คอืหลกั้ก้ารพืน้ฐานทีฝั่งแน่นอยูใ่นวฒันธรรมองคก์้ร
ของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ พันธสญัญาของเราทีม่ตีอ่คา่นยิมนี ้เราไดว้างราก้ฐานไวใ้นหลกั้
ปรัชญาของบัรษัิท ซึง่ศ.ดร.ไรนโ์ฮลน์ เวอืรท์ไดเ้ขยีนไวต้ัง้แตท่ศวรรษที ่70

หลกั้ก้ารเหลา่นีร้วมไวท้ัง้ก้ารปฏบิัตัติามก้ฏระเบัยีบัและก้ฏหมายทีม่ผีลบังัคบััใช ้และ
ก้ระบัวนก้ารทางความคดิทีถ่กู้ตอ้งของพนัก้งาน ซึง่เป็นสว่นประก้อบัส�าคญัของความ
ส�าเร็จทีย่ัง่ยนืของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์

เป้าหมายของเราคอืก้ารสง่เสรมิก้ระบัวนก้ารทางความคดินี ้ ในขณะเดยีวก้นั 
ก้ระบัวนก้ารทางความคดินีท้�าใหพ้นัก้งานของเราปฏบิัตัติามก้ฏระเบัยีบัและก้ฏหมาย
ทัง้หมดทีม่ผีลบังัคบััใชท้ัง้ในและระหวา่งประเทศอยา่งเครง่ครัด เพือ่ท�าใหห้ลกั้ก้าร
เหลา่นีม้คีวามชดัเจนส�าหรับัพนัก้งานของเรา รวมทัง้ลกู้คา้ ซพัพลายเออร ์และคูค่า้
ทางธรุก้จิอืน่ๆของเรา เราจงึไดก้้�าหนดก้ฏระเบัยีบัในก้ารประพฤตปิฏบิัตั ิโดยยดึตาม
คา่นยิมของบัรษัิทของเรา ซึง่เราไดส้รปุไวใ้นประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้
บังัคบััของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ 

ประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััระบัขุอ้ก้�าหนดเบัือ้งตน้ ซึง่พนัก้งานทกุ้
คนของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ทัว่โลก้ตอ้งปฏบิัตัติาม ดงันัน้ พนัก้งานทกุ้คนจงึตอ้งศกึ้ษา
ประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััใหเ้ขา้ใจ และปฏบิัตัติามหลกั้ก้ารพืน้ฐาน

คำานำำา

เรียนำท่านำสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
และเพื่อนำร่วมงานำทุกท่านำ

Bettina Würth ประธานคณะก้รรมก้ารที่ปรึก้ษาของก้ลุ่มบัริษัทเวือร์ท
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และก้ฏระเบัยีบัในก้ารประพฤตปิฏบิัตัทิีร่ะบัอุยูใ่นประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัดิงัก้ลา่วนี ้ผู ้
จัดก้ารและผูบ้ัรหิารของบัรษัิทของเราตอ้งรับัผดิชอบัเป็นพเิศษในก้ารประพฤตตินเป็น
แบับัอยา่งทีด่ี

ประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบัันีไ้ดรั้บัก้ารสนับัสนุนจาก้ความเชือ่มัน่ของ
ครอบัครัวก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ คณะก้รรมก้ารก้�าก้บััดแูลก้องทนุครอบัครัวของก้ลุม่บัรษัิท
เวอืรท์ และคณะก้รรมก้ารบัรหิารสว่นก้ลางของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ วา่ก้ารด�าเนนิงานโดย
ปฏบิัตัติามวฒันธรรมองคก์้รเป็นสว่นประก้อบัทีส่�าคญัของความส�าเร็จทีย่ัง่ยนืใน
อนาคตของเรา

ดว้ยเหตดุงัก้ลา่วนี ้และเพือ่ประโยชนข์องก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ และพนัก้งานทกุ้คนของ
ก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ เราจงึขอใหค้ณุมุง่มัน่ในก้ารปฏบิัตัติามหลกั้ก้ารทีก่้�าหนดไวใ้น
ประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ในก้ารท�างานทกุ้
วนัของคณุ

Bettina Würth  
ประธานคณะก้รรมก้ารทีป่รกึ้ษาของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ 

Robert Friedmann, Dr. Jan Allmann, Rainer Bürkert, Bernd Herrmann,  
Joachim Kaltmaier
คณะก้รรมก้ารบัรหิารสว่นก้ลางของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ 

คณะก้รรมก้ารบัริหารส่วนก้ลางของก้ลุ่มบัริษัทเวือร์ท (เรียงจาก้ซ้ายไปขวา):  Rainer Bürkert, Dr. Jan Allmann, Robert Friedmann, 
Bernd Herrmann, Joachim Kaltmaier
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การมีผลบังคับใช้

ประมวลหลกัการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัมผีลบงัคบัใชก้บัพนำกังานำทกุคนำ
ของกลุม่บรษิทัเวอืรท์*

ประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััฉบับัันีร้ะบักุ้ฏระเบัยีบัในก้ารประพฤตปิฏบิัตั ิ
ส�าหรับัพนัก้งานของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ วตัถปุระสงคข์องประมวลฉบับัันีค้อืเพือ่เป็นแนวทาง 
และเพือ่ชว่ยพนัก้งานทกุ้คนในก้ารตดัสนิใจในก้ารท�างานประจ�าวนัของพวก้เขา ให ้
สอดคลอ้งตามก้ฏเก้ณฑแ์ละคา่นยิมของบัรษัิทเวอืรท์ ประมวลฉบับัันีจ้ะชว่ยป้องก้นับัรษัิท
และพนัก้งานทัง้หมดของก้ลุม่บัรษัิท

ก้ฏระเบัยีบัในประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััฉบับัันีเ้ป็นก้ฏโดยรวม หาก้
บัรษัิทใดตอ้งมกี้ฏระเบัยีบัเพิม่เตมิอนัเนือ่งจาก้ปัจจัยทีเ่ฉพาะเจาะจงของประเทศนัน้ๆ 
หรอืรปูแบับัธรุก้จิทีต่า่งออก้ไป บัรษัิทสามารถเพิม่ก้ฏดงัก้ลา่วไวใ้นประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตั ิ
ตามระเบัยีบัขอ้บังัคบััของทัง้ก้ลุม่บัรษัิท ในระดบััของบัรษัิทได ้หลกั้จาก้ทีไ่ดรั้บัก้ารอนุมตัิ
จาก้ประธานเจา้หนา้ทีก่้�าก้บััดแูลก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์
แลว้

ก้ฏระเบัยีบัทัว่ไปในก้ารประพฤตปิฏบิัตัทิีอ่ธบิัายไวใ้นประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามก้ฏ
ระเบัยีบัขอ้บังัคบััฉบับัันีย้งัมผีลบังัคบััใชใ้นก้ารด�าเนนิงานก้บััลกู้คา้ รวมถงึซพัพลายเอ
อรแ์ละคูค่า้ทางธรุก้จิอืน่ๆดว้ย

เราคาดหวงัใหคู้ค่า้ทางธรุก้จิของเรายอมรับัขอ้ผกู้พันในก้ารปฏบิัตัติามหลกั้ก้ารเหลา่นี้
ดว้ย ก้ารปฏบิัตัติามก้ฏหมาย ความซือ่สตัยส์จุรติ ความน่าเชือ่ถอื ความเคารพ และความ
ไวว้างใจคอืองคป์ระก้อบัของราก้ฐานสาก้ลส�าหรับัก้ารสรา้งความสมัพันธท์างธรุก้จิทีด่ี

*  มาตรก้ารหรอืวธิใีดๆก้ต็ามดังก้ลา่วมจีดุประสงคเ์พือ่ขยายความเทา่นัน้ และไมไ่ดเ้ก้ีย่วขอ้งก้บััก้ารตดัสนิมลูคา่
หรอืคณุคา่ใดๆ
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I. ก้ฏระเบัยีบัทัว่ไปในก้ารประพฤตปิฏบิัตั ิ

1.1

1.2

10

เรากระทำาการดว้ยความซือ้สตัยส์จุรติ

ความไวว้างใจซึง่กนัำและกนัำ ความนำา่เชือ่ถอื ความซือ่สตัยส์จุรติ และความ
ตรงไปตรงมาท ัง้ภายในำและทีแ่สดงออก คอืแนำวทางในำการประพฤตปิฏบิตั ิ
ของเรา เราปกป้องภาพลกัษณข์องกลุม่บรษิทัเวอืรท์ และหลกีเลีย่งผล
ประโยชนำท์บัซอ้นำ

ก้ารประพฤตปิฏบิัตัขิองพนัก้งานมผีลอยา่งมาก้ตอ่ภาพลกั้ษณข์องก้ลุม่บัรษัิทเวื
อรท์ ก้ารประพฤตปิฏบิัตัทิีไ่มเ่หมาะสมไมเ่พยีงแตจ่ะท�าใหภ้าพลกั้ษณข์องเราตอ้ง
เสือ่มเสยีอยา่งมาก้ แตย่งัสง่ผลใหเ้ราตอ้งรับัโทษ ซึง่ทา้ยทีส่ดุอาจสง่ผลก้ระทบั
ในเชงิลบัแก้พ่นัก้งานทกุ้คนของเรา นีค่อืเหตผุลวา่ท�าไมเราจงึตอ้งตรวจสอบัให ้
มัน่ใจวา่ พวก้เราไดรั้ก้ษาและปก้ป้องภาพลกั้ษณข์องก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์อยูต่ลอด
เวลา

ความซือ่สตัยส์จุรติและความน่าเชือ่ถอืคอืสิง่ทีส่รา้งราก้ฐานส�าหรับัวฒันธรรมองคก์้ร
ของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ ซึง่หมายความวา่เราตอ้งประพฤตปิฏบิัตัอิยา่งมเีก้ยีรต ิเทีย่ง
ธรรม มมีารยาท และซือ่สตัยส์จุรติ ในทกุ้สถานก้ารณท์ีเ่ราท�าก้จิวตัรประจ�าวนัของ
เรา ดงันัน้ เราจงึตอ้งหลกี้เลีย่งความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตวัและผล
ประโยชนท์างธรุก้จิ

เราปฏบิตัติามกฏหมายทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ละกฏระเบยีบในำองคก์ร

เราตอ้งปฏบิตัติามกฏหมายทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ละกฏระเบยีบในำองคก์รตลอด
อยา่งเครง่ครดัตลอดเวลา ผูท้ ีด่ำารงตำาแหนำง่ผูบ้รหิารมหีนำา้ทีต่อ้งตรวจสอบ
ใหม้ ัน่ำใจวา่ พนำกังานำทกุคนำไดร้บัทราบและปฏบิตัติามกฏหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง
แลว้

ในฐานะบัรษัิท เราเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมทีเ่ราด�าเนนิธรุก้จิอยู ่ดงันัน้ เราจงึตอ้ง
ปฏบิัตัติามก้ฏระเบัยีบัและก้ฏหมายของสงัคมนัน้ เอก้ลกั้ษณข์องบัรษัิทของเรา
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1.3

11

ก้�าหนดใหพ้วก้เรา ซึง่เป็นพนัก้งานของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ตอ้งปฏบิัตัติามก้ฏหมาย
และระเบัยีบัขอ้บังัคบััอืน่ๆทัง้หมดทีม่ผีลบังัคบััใช ้ ในทกุ้สถานก้ารณแ์ละในทกุ้
ประเทศ ขอ้ก้�าหนดดงัก้ลา่วขา้งตน้ยงัหมายรวมถงึค�าสัง่และแนวทางภายในองคก์้ร 
รวมถงึประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััฉบับัันีด้ว้ย นอก้จาก้นี ้เรายงั
ยดึมัน่ในพันธสญัญาของเราทีจ่ะด�าเนนิก้ารใหบ้ัรรลผุลตามสญัญาและขอ้ตก้ลงที่
เราท�าไวท้ัง้หมด

ในก้ารทีเ่ราจะสามารถปฏบิัตัติามก้ฏหมายได ้เราตอ้งทราบัถงึก้ฏหมายและรัเบัยีบั
ขอ้บังัคบััทีเ่ก้ีย่วขอ้ง ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ ในฐานะพนัก้งาน เรายงั
มหีนา้ทีต่อ้งศกึ้ษาก้ฏหมายและระเบัยีบัขอ้บังัคบััทีม่ผีลบังัคบััใชก้้บัังานทีเ่รารับัผดิ
ชอบั อยา่งไรก้ต็าม ผูท้ีด่�ารงต�าปแหน่งผูบ้ัรหิารก้ม็หีนา้ทีต่อ้งแจง้ใหพ้นัก้งานของ
พวก้เขาทราบัถงึก้ฏหมายและระเบัยีบัขอ้บังัคบััทีเ่ก้ีย่วขอ้ง และตอ้งตรวจสอบัให ้
มัน่ใจวา่พนัก้งานของพวก้เขาไดป้ฏบิัตัติามก้ฏหมายและระเบัยีบัขอ้บังัคบััดงัก้ลา่ว

เราปฏบิตัติอ่กนัำดว้ยความรบัผดิชอบและเคารพซึง่กนัำและกนัำ

เรารบัผดิชอบตอ่การกระทำาของเรา เราทำางานำโดยใหค้วามเคารพและ
ชืน่ำชมยนิำดซีึง่กนัำและกนัำ และเรามคีวามตรงไปตรงมาและความสามารถ
ในำการคาดการณส์ำาหรบัทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่ราทำา

วฒันธรรมองคก์้รของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์แสดงออก้โดยก้ารใหค้วามเคารพซึง่ก้นั
และก้นัและความรับัผดิชอบัในก้ารด�าเนนิงานและรับัมอืซึง่ก้นัและก้นั ขอ้ก้�าหนด
นีม้ผีลบังัคบััใชท้ัง้ในก้ารรับัมอืก้บััคูค่า้ทางธรุก้จิ และสญัญาและความร่วมมอืก้บัั
สมาชกิ้ของก้ลุม่บัรษัิทของเราเอง

พนัก้งานทีรั่บัทราบัขอ้มลูคอืพนัก้งานทีด่กี้วา่ เราพยายามใหพ้นัก้งานของเรายดึมัน่
ในเป้าหมายของบัรษัิท เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหก้้บััพวก้เขา และท�าใหพ้วก้เขารูส้กึ้วา่
ตวัเองเป็นสว่นหนึง่ของบัรษัิท โดยก้ารใหข้อ้มลูก้บััพวก้เขาอยา่งสม�า่เสมอ
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เราเคารพสทิธมินำษุยชนำและศกัดิศ์รขีองความเป็นำมนำษุย์

เราเคารพสทิธสิว่นำบคุคลและสทิธมินำษุยชนำ เราไมใ่ชแ้รงงานำบงัคบั และ
เราตดัสนิำใจโดยยดึตามการคดิพจิารณาทีส่ามารถตดัสนิำไดอ้ยา่งยตุธิรรม
เทา่นำ ัน้ำ

เราเคารพและปก้ป้องศกั้ดิศ์รขีองความเป็นมนุษยข์องเพือ่นร่วมงานของเรา และ
เคารพและปก้ป้องความเป็นสว่นตวัและสทิธสิว่นบัคุคลของบัคุคลทกุ้คน เรามอง
วา่ผูค้น ประสบัก้ารณข์องเขา และลกั้ษณส์ว่นบัคุคลทีเ่ป็นเอก้ลกั้ษณข์องพวก้เขา 
เป็นคณุคา่ทีเ่พิม่มาส�าหรับับัรษัิทของเรา ดงันัน้ ก้ารตดัสนิใจทีส่ง่ผลก้ระทบัตอ่
ผูค้นตอ้งอยูบ่ันพืน้ฐานของก้ารคดิพจิารณาอยา่งยตุธิรรม เราจะไมต่ดัสนิใจในเรือ่ง
ใดทีเ่ป็นก้ารละเมดิปฏญิญาสาก้ลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนอยา่งเด็ดขาดในก้ารตดัสนิ
ใจ เราตอ้งยดึถอืแนวทางทีอ่งคก์้รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดก้้�าหนดไว ้

ขอ้ก้�าหนดทีเ่ฉพาะเจาะจงส�าหรับัพวก้เรา คอื เราไมใ่ชแ้รงงานเด็ก้และแรงงาน
บังัคบััทกุ้รูปแบับั และเราไมอ่นุฐาตใหม้กี้ารเลอืก้ปฏบิัตัติอ่บัคุคลดว้ยเหตอุนัเนือ่ง
มาจาก้เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุความทพุพลภาพ อตัลกั้ษณท์างเพศ หรอืเพศสภาพ 
ไมว่า่ในรแูปบับัใดๆทัง้สิน้ นอก้จาก้นี ้เรายงัไมย่อมใหม้กี้ารใชค้วามรุนแรง ก้ารขม่ขู ่
หรอืก้ารคกุ้คามทางเพศในสถานทีท่�างานโดยเด็ดขาด

1.4
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1.5

1.6

เราจดัการทรพัยส์นิำของบรษิทัดว้ยความรบัผดิชอบ

เราจดัการทรพัยส์นิำทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมไ่ดข้องกลุม่บรษิทัเวอืรท์อ
ยา่งใสใ่จ และไมใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคส์ว่นำตวั

อาคารส�านัก้งาน วสัดใุนก้ารท�างาน เอก้สารและขอ้มลูทางธรุก้จิทีจั่ดหาใหก้้บััเรา
ในก้ารท�างาน เป็นทรัพยส์นิของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ เราจัดก้ารก้บััทรัพยส์นิเหลา่นี้
อยา่งระมดัระวงัและอยา่งรับัผดิชอบัอยูเ่สมอ และเราจะไมใ่ชท้รัพยส์นิเหลา่นีอ้ยา่ง
ไมเ่หมาะสม

เราไมย่อมใหม้กี้ารก้ระท�าใดทีเ่ป็นภยัตอ่ทรัพยส์นิของบัรษัิท ไมว่า่โดยประมาท
หรอืเจตนา

เราดำาเนำนิำการเพือ่ใหม้ ัน่ำใจในำความปลอดภยัของสถานำทีท่ำางานำ

เราตรวจสอบใหม้ ัน่ำใจวา่สภานำทีท่ำางานำของเราตรงตามมาตรฐานำทางกฏ
หมายทีก่ำาหนำดไวส้ำาหรบัสถานำทีท่ำางานำและความปลอดภยัในำอาชพี และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่ก ีย่วกบัการทำางานำ

สขุภาพของพนัก้งานของเราคอืสิง่ทีส่�าคญัยิง่ส�าหรับัเรา ก้ารปก้ป้องสขุภาพของ
พนัก้งานของเรา และก้ารหลกี้เลีย่งความเสีย่งคอืสิง่ส�าคญัทีส่ดุส�าหรับัเรา เราตอ้งก้าร
จัดหาสภาพแวดลอ้มก้ารท�างานทีป่ลอดภยัใหก้้บััพนัก้งานของเรา ดงันัน้ เราจงึปฏบิัตั ิ
อยา่งถกู้ตอ้งและระมดัระวงั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ เราไดป้ฏบิัตัติามบัทบัญัญัต ิก้ฏหมาย 
และมาตรฐานเก้ีย่วก้บััความปลอดภยัในสภานทีท่�างาน และความปลอดภยัในวชิาชพี

พนัก้งานของเราตอ้งมเีวลาพัก้ผอ่นไดอ้ยา่งเพยีงพอ ดงันัน้ พวก้เราจงึมหีนา้ทีป่ฏบิัตั ิ
ตามก้ฏหมายปัจจบุันั และระเบัยีบัขอ้บังัคบััภายในองคก์้ร เก้ีย่วก้บััชัว่โมงก้ารท�างาน 
ก้ารพัก้เบัรค และชว่งเวลาพัก้ผอ่น
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1.7

 

เรารกัษาสิง่แวดลอ้ม

เรารกัษาสิง่แวดลอ้มโดยการจดัการทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้หมดไปอยา่งสม
เหตผุล ในำแงม่มุของระบบนำเิวศและการสนำบัสนำนุำการปกป้องธรรมชาติ

ก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ตระหนัก้ดวีา่ทรัพยาก้รธรรมชาตบิัางชนดิมอียูอ่ยา่งจ�าก้ดั ดว้ย
เหตนุี ้เราจงึพยายามทีจ่ะจัดก้ารทรัพยาก้รธรมชาตไิปอยา่งสมเหตผุล ในแงม่มุของ
ระบับันเิวศ ซึง่หมายความวา่ เราไมเ่พยีงแคป่ฏบิัตัติามก้ฏหมายในปัจจบุันัเก้ีย่วก้บัั
ก้ารปก้ป้องสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนืเทา่นัน้ แตเ่รายงัพยายามทีจ่ะหลกี้เลีย่งก้าร
ใชท้รพยาก้รทีใ่ชแ้ลว้หมดไปโดยไมจ่�าเป็นในทกุ้ครัง้ทีเ่ราสามารถท�าได ้ดงันัน้ เรา
จงึสนับัสนุนใหพ้นัก้งานทกุ้คนน�ามาตรก้ารในทางปฏบิัตัมิาใชเ้พือ่ลดก้ารสิน้เปลอืง
ทรัพยาก้ร และเพือ่นหลกี้เลีย่งก้ารสรา้งมลภาวะ

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH in Waldenburg, Deutschland
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2.1

ก้ฏระเบัยีบัทัว่ไปในก้ารประพฤตปิฏบิัตัทิีอ่ธบิัายไวใ้นประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติาม
ระเบัยีบัขอ้บังัคบััฉบับัันีย้งัมผีลบังัคบััใชใ้นก้ารด�าเนนิงานก้บััลกู้คา้ รวมถงึซพัพลาย
เออร ์และคูค่า้ทางธรุก้จิอืน่ๆดว้ย เราคาดหวงัใหคู้ค่า้ทางธรุก้จิของเรายอมรับัขอ้
ผกู้พันในก้ารปฏบิัตัติามหลกั้ก้ารเหลา่นีด้ว้ย ก้ารปฏบิัตัติามก้ฏหมาย ความซือ่สตัย์
สจุรติ ความน่าเชือ่ถอื ความเคารพ และความไวว้างใจคอืองคป์ระก้อบัของราก้ฐาน
สาก้ลส�าหรับัก้ารสรา้งความสมัพันธท์างธรุก้จิทีด่ี

การปฏเิสธการทจุรติและการตดัสนิำบนำทกุรูปแบบ

เราปฏเิสธการทจุรติและการตดิสนิำบนำทกุรูปแบบ เราปฏบิตัติามกฏหมาย
และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่ก ีย่วขอ้งท ัง้หมด เราแจกแจงรายละเอยีดของ
มาตรฐานำความประพฤตภิายในำองคก์รไวอ้ยา่งชดัเจนำ เพือ่จะไดก้ำาหนำด
เป้าหมายไดด้ยี ิง่ข ึน้ำ

ก้ารทจุรติและก้ารตดิสนิบันเป็นภยัตอ่ก้ารแขง่ขนั และขดัขวางก้ารสรา้งนวตัก้รรม
ใหม่ๆ  เนือ่งจาก้ท�าใหบ้ัรษัิทตอ้งเสยีความรุง่เรอืงและเสยีชือ่เสยีง ประเทศตา่งๆ
ทัว่โลก้หา้มก้ารทจุรติและก้ารตดิสนิบัน และมบีัทลงโทษสถานหนัก้ ก้ลุม่บัรษัิทเวื
อรท์ไมย่อมใหม้กี้ารทจุรติหรอืก้ารใหส้นิบันในรูปแบับัใดๆทัง้สิน้ ไมว่า่จะเป็นขอ้
เสนอหรอืก้ารจัดหาให ้ หรอืก้ารรอ้งขอ หรอืก้ารยอมรับัสทิธปิระโยชนห์รอืผล
ประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม

ทัง้นี ้ค�าก้ลา่วขา้งตน้ไมไ่ดห้มายถงึสทิธปิระโยชแ์ละผลประโยชนส์ว่นตวัเทา่นัน้ 
เราไดรั้บัค�าสัง่ซือ้ของเรา โดยก้ารสรา้งแรงจงูใจใหก้้บััลกู้คา้ ดว้ยก้ารแก้ปั้ญหาที่
ดกี้วา่ เราคอืนัก้เจรจาตอ่รองทางธรุก้จิทีเ่ขม้แข็งในสายตาของซพัพลายเออรข์อง
เรา แตเ่รามกี้ารเจรจาตอ่รองธรุก้จิอยา่งเทีย่งธรรมเสมอ เราปฏเิสธก้ารจา่ยเงนิซึง่
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้�าสัง่ซือ้หรอืเพือ่เรง่ก้ระบัวนก้ารบัรหิารจัดก้าร และก้าร
ยดึถอืนโยบัายของคูค่า้ทางธรุก้จิของเรา วา่ดว้ยก้ารรับัและเสนอเงนิคา่ตอบัแทน 
หลกั้ก้ารเหลา่นีไ้มเ่พยีงมผีลบังัคบััใชก้้บััพนัก้งานทกุ้คนเทา่นัน้ แตย่งัมผีลบังัคบัั
ใชก้้บัับัคุคลหรอืองคก์้รทีด่�าเนนิก้ารในนามก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ หรอืเพือ่ผลประโยชน์
ของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ดว้ย

II. การรบัมอืกบัคูค่า้ทางธรุกจิ
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2.2 เราสนำบัสนำนุำการแขง่อยา่งยตุธิรรม

เรายนืำหยดัในำการสนำบัสนำนุำการแขง่ขนัำดว้ยประสทิธภิาพในำการดำาเนำนิำงานำ
อยา่งยตุธิรรม และไมเ่ขา้รว่มในำการทำาขอ้ตกลงกบัผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัำในำ
ตลาดรายอืน่ำๆ ซึง่เป็นำการจำากดัการแขง่ขนัำ

ก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ยดึมัน่ในหลกั้ก้ารทีเ่ปนแนวทางปฏบิัตัวิา่ดว้ยระบับัเศรษฐก้จิก้าร
ตลาดเพือ่สงัคม ดงันัน้ เราจงึยนืหยดัในก้ารสนับัสนุนก้ารแขง่ขนัดว้ยประสทิธภิาพ
ในก้ารด�าเนนิงานอยา่งยตุธิรรม ก้ลา่วโดยเจาะจงคอื เราจะไมเ่ขา้ร่วมในก้ารตก้ลง
ร่วมก้นัเพือ่จ�าก้ดัก้ารแขง่ขนั หรอืวธิปีฏบิัตัอิืน่ๆทีเ่ป็นก้ารจ�าก้ดัก้ารแขง่ขนัหรอืไม่
ยตุธิรรม ผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งผูบ้ัรหิารมหีนา้ทีต่อ้งด�าเนนิก้ารใหม้ัน่ใจวา่พนัก้งานได ้
ปฏบิัตัติามก้ฏระเบัยีบันีอ้ยา่งเครง่ครัด

เนือ่งจาก้ขอ้ตก้ลงดว้ยวาจาหรอืโดยนัยสามารถจัดวา่เป็นก้ารฝ่าฝืนก้ฏหมายป้องก้นั
ก้ารผกู้ขาดได ้ ดงันัน้ เราจงึสง่เสรมิใหพ้นัก้งานของเราด�าเนนิงานดว้ยความ
ระมดัระวงัและรอบัคอบัทกุ้ครัง้ทีต่ดิตอ่หรอืท�าธรุก้จิก้บััคูแ่ขง่ทางก้ารคา้ ถา้คูแ่ขง่
ทางก้ารคา้รายใดพยายามทีจ่ะชกั้ชวนใหพ้นัก้งานของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ท�าขอ้ตก้ลง
ทีเ่ป็นขอ้หา้ม พนัก้งานควรรายงานเรือ่งนีก้้บััผูบ้ัรหิารในสายงานของพวก้เขา หรอื
หน่วยงานทีรั่บัผดิชอบัเรือ่งนีโ้ดยทนัท ีหน่วยงานหรอืผูท้ีรั่บัผดิชอบัควรตอบัสนอง
ก้ารรายงานดงัก้ลา่วนีอ้ยา่งเหมาะสม
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2.3

 

2.4

เราไมย่อมเขา้รว่มในำกจิกรรมทีผ่ดิกฏหมาย

เราไมเ่ขา้รว่มในำกจิกรรมทีม่จีดุประสงคเ์พือ่ฟอกเงนิำหรอืใหเ้งนิำทนุำสนำบัสนำนุำ
การกอ่การรา้ย และเราจะรายงานำเหตกุารณท์ีน่ำา่สงสยัหรอืไมเ่หมาะสม
นำ ัน้ำ

ก้ารฟอก้เงนิคอืก้ารปลอมแปลงทีม่าของเงนิจาก้แหลง่ทีผ่ดิก้ฏหมาย อยา่งเชน่ ก้าร
ก้อ่ก้ารรา้ย ก้ารคา้สิง่เสพตดิ ก้ารตดิสนิบัน เป็นตน้ เราตอ้งก้ารสรา้งสมัพันธท์างธรุก้จิ
ทีน่่านับัถอื ซึง่ปฏบิัตัติามก้ฎหมาย และมเีงนิทีใ่ชใ้นก้ารด�าเนนิธรุก้จิจาก้แหลง่เงนิ
ทนุทีถ่กู้ก้ฏหมายเทา่นัน้ ดงันัน้ เราตอ้งปฏบิัตัติามขอ้หา้มของก้ารฟอก้เงนิ และไม่
เขา้รว่มในก้จิก้รรมทางก้ารเงนิทีผ่ดิก้ฎหมาย เราปฏบิัตัติามก้ฎหมายวา่ดว้ยก้ารฟอก้
เงนิและก้ารใหเ้งนิทนุสนับัสนุนก้ารก้อ่ก้ารรา้ย เรามมีาตรก้ารป้องก้นัในทางปฏบิัตั ิ
เพือ่ระบัตุวัคูค่า้ทางธรุก้จิของเรา เราสง่เสรมิใหพ้นัก้งานของเรารายงานเหตกุ้ารณ์
ทีน่่าสงสยั เราปฏบิัตัติามขอ้ก้�าหนดตามก้ฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งเก้ีย่ว
ก้บััก้ารรายงานเหตกุ้ารณท์ีน่่าสงสยัและใหค้วามรว่มมอืก้บััหน่วยงานรัฐบัาลทีเ่หมาะ
สม

 เราปฏบิตัติามกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชท้ ัง้หมดในำเรือ่งของการควบคมุการ
สง่ออกและศลุกากร

ในำการดำาเนำนิำธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ เราตอ้งปฏบิตัติามคำาส ัง่หา้มสง่
ออก  การควำา่บาตรทางการคา้ และการหา้มนำำาเขา้หรอืสง่ออกสนิำคา้ เมือ่
มคีำาถามหรอืไมแ่นำใ่จ เราตอ้งสอบถามหรอืปรกึษาสำานำกังานำทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ก้ารคา้ระหวา่งประเทศส�าหรับัสนิคา้และบัรกิ้ารบัางชนดิมขีอ้จ�าก้ดั เรามหีน่วยงาน
ทีรั่บัผดิชอบัดา้นก้ารท�าธรุก้รรมขา้มพรมแดน (เชน่ เจา้หนา้ทีก่้�าก้บััดแูลก้ารคา้
ระหวา่งประเทศและศลุก้าก้ร) และน�ามาตรก้ารควบัคมุภายในบัรษัิทมาใชเ้พือ่ให ้
มัน่ใจวา่ เราไดป้ฏบิัตัติามค�าสัง่หา้มสง่ออก้ ก้ารคว�า่บัาตรทางก้ารคา้ และก้ารหา้ม
น�าเขา้หรอืสง่ออก้สนิคา้แลว้พนัก้งานของเราตอ้งด�าเนนิงานตามขัน้ตอนก้ารควบัคมุ
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ก้ารสง่ออก้ทกุ้ครัง้

พวก้เราทราบัดวีา่ก้ฏระเบัยีบัขอ้นีไ้มเ่พยีงมผีลบังัคบััใชก้้บััสนิคา้ทีจั่บัตอ้งไดเ้ทา่นัน้ 
แตย่งัหมายรวมถงึขอ้มลูและเทคโนโลย ีและเราตอ้งไมส่ง่หรอืเปิดเผยขอ้มลูและ
เทคโนโลยใีหก้้บัับัคุคลภายนอก้โดยผดิก้ฏหมาย ก้ารฝ่าฝืนก้ฏระเบัยีบัขอ้นีอ้าจ
สรา้งความเสยีหายอยา่งใหญห่ลวงใหก้้บััก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ ดว้ยเหตนุี ้เราจงึสง่
เสรมิใหพ้นัก้งานทกุ้คนด�าเนนิก้ารดว้ยความระมดัระวงัอยูเ่สมอ ตวัอยา่งเชน่ ไมส่ง่
หรอืใหข้อ้มลูอยา่งผดิก้ฏหมายทางอเีมลหรอืทางโทรศพัท ์พนัก้งานของเราสามารถ 
(และควรจะ) สอบัถามหรอืขอค�าปรกึ้ษาจาก้หวัหนา้งานหรอืส�านัก้งานทีเ่ก้ีย่วขอ้ง
ไดท้กุ้เมือ่ หาก้มคี�าถามหรอืไมแ่น่ใจ

Würth Limited in Zebbug, Malta
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3.1

3.2

ผลประโยชนส์ว่นตวัอาจขดัแยง้ก้บััผลประโยชนข์องก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ ผลประโยชน์
ทบััซอ้นอาจสง่ผลก้ระทบัทีไ่มด่ตีอ่ความซือ่สตัยส์จุรติ ความเป็นมอือาชพี และ
ความส�าเร็จของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ ส�าหรับัพนัก้งานของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ผล
ประโยชนข์องบัรษัิทมลี�าดบััความส�าคญัสงูก้วา่ผลประโยชนส์ว่นตวั ก้ฎระเบัยีบัขอ้
นีเ้ก้ีย่วขอ้งก้บััขอบัเขตธรุก้จิตอ่ไปนีอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง:

ขอ้หา้มของการแขง่ขนัำ

เราไมแ่ขง่ขนัำกบับรษิทัใด ๆ ในำกลุม่บรษิทัเวอืรท์

พนัก้งานของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ตอ้งไมเ่ขา้ร่วมในธรุก้จิหรอืงานส�าหรับัธรุก้จิทีเ่ก้ดิ
ขึน้ในเวลาเดยีวก้นั ซึง่เป็นก้ารแขง่ขนัก้บััก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์

การถอืครองหุน้ำในำบรษิทัตา่งๆ

กลุม่บรษิทัเวอืรท์อนำญุาตใหพ้นำกังานำถอืครองหุน้ำในำบรษิทัอืน่ำ ๆ ได ้ภาย
ใตเ้ง ือ่นำไขวา่ พนำกังานำตอ้งไมม่อีำานำาจโนำม้นำา้วใด ๆ  ในำบรษิทัดงักลา่ว

พนัก้งานสามารถถอืครองหุน้ในบัรษัิทอืน่ ๆ  ทีไ่มใ่ชคู่แ่ขง่ทางก้ารคา้ของก้ลุม่บัรษัิท
เวอืรท์ได ้ภายใตเ้งือ่นไขวา่ พนัก้งานตอ้งไมม่อี�านาจในก้ารบัรหิารใด ๆ ทัง้ส ิน้ใน
บัรษัิทดงัก้ลา่ว ในก้รณีทีพ่นัก้งานถอืครองหุน้ตัง้แต ่5% ขึน้ไปจาก้ทนุเรอืนหุน้ของ
บัรษัิทดงัก้ลา่ว พนัก้งานตอ้งรายงานก้ารถอืครองหุน้ตอ่ส�านัก้งานทีก่้�าก้บััดแูล
ภายในก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์

III. การหลกีเลีย่งผลประโยชนำท์บัซอ้นำ
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3.3 งานำรอง

งานำรองตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กลุม่บรษิทัเวอืรท์ และตอ้งได้
รบัอนำุมตักิอ่นำ

งานรองทีพ่นัก้งานท�าตอ้งไมข่ดัแยง้ก้บััผลประโยชนข์องก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ และ
ก้ลุม่บัรษัิทอนุญาตใหพ้นัก้งานท�างานรองได ้โดยตอ้งไดรั้บัความยนิยอมจาก้บัรษัิท
ก้อ่น

ทัง้นี ้งานรองดงัก้ลา่วนีไ้มร่วมถงึงานก้ารประพันธเ์ป็นครัง้คราว งานวทิยาก้รหรอื
ผูบ้ัรรยาย และก้จิก้รรมอืน่ ๆ  ในท�านองเดยีวก้นันี ้เราจะยนิดอียา่งยิง่ทีไ่ดท้ราบัวา่
พนัก้งานของเราไดเ้ขา้ร่วมในก้ารท�างานอาสา

Würth Canada Ltd., Ltée in Guelph, Kanada
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4.1

ทีก่้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ เราด�าเนนิธรุก้จิโดยใชรู้ปแบับัก้ารบัรหิารแบับัท�างานร่วมก้นั 
เราไวว้างใจใหพ้นัก้งานของเราจัดก้ารก้บััขอ้มลูในก้ารท�างานของพวก้เขา และสง่
เสรมิใหผู้จั้ดก้ารแสดงใหเ้ห็นถงึก้ารตดัสนิใจอยา่งโปรง่ใสและสามารถเขา้ใจไดโ้ดย
ก้ารใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ

เราจดัการกบัขอ้มลูของบรษิทัดว้ยความรบัผดิชอบ

เรารกัษาความลบัของขอ้มลู การสือ่สารขอ้มลูใหบ้คุคลหรอืหนำว่ยงานำ
ภายนำอกจะดำาเนำนิำการโดยสำานำกังานำทีเ่หมาะสมและไดร้บัอนำญุาตในำกลุม่
บรษิทัเวอืรท์เทา่นำ ัน้ำ

ก้ฎของเราก้�าหนดใหพ้นัก้งานตอ้งรัก้ษาความลบััของขอ้มลูทีเ่ป็นความลบััของ
บัรษัิทอยา่งเครง่ครัด หา้มพนัก้งานสง่ขอ้มลูดงัก้ลา่วใหก้้บัับัคุคลหรอืหน่วยงานที่
ไมไ่ดรั้บัอนุญาต ไมว่า่ภายในหรอืภายนอก้บัรษัิท และตอ้งมกี้ารป้องก้นัก้ารเขา้ถงึ
ขอ้มลูดงัก้ลา่วโดยไมไ่ดรั้บัอนุญาตดว้ย ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบััดงัก้ลา่วอาจรวมถงึ 
ขอ้มลูทางธรุก้จิและก้ารตลาด รายงานแถลงก้ารณแ์ละค�าสัง่ภายในบัรษัิท หรอื
ความลบััทางก้ารคา้อืน่ ๆ  เป็นตน้

เราอนุญาตใหห้น่วยงาน บัคุคล และแผนก้ทีม่หีนา้ทีรั่บัผดิชอบัและมคีณุวฒุเิหมาะ
สมอยา่งเฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ ทีท่ีส่ามารถแลก้เปลีย่นขอ้มลูก้บัับัคุคลภายนอก้ได ้

นอก้จาก้นี ้ ขอ้ผกู้พันในก้ารรัก้ษาความลบััยงัมผีลบังัคบััใชห้ลงัจาก้ระยะเวลาที่
พนัก้งานสิน้สดุสถานภาพวา่จา้งก้บััก้ลุม่บัรษัิทแลว้ดว้ย

IV. การจดัการกบัขอ้มลู
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4.2

4.3

ราไมแ่สวงหาประโยชนำจ์ากความรูเ้ก ีย่วกบักจิการภายในำของเรา

เราตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูวงในำเพือ่ประโยชนำข์องตวัเอง หรอืผลประโยชนำข์อง
บคุคลภายนำอก

เรามกั้ไดรั้บัทราบัขอ้มลูเก้ีย่วก้บัับัรษัิทตา่ง ๆ  ในก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ หรอืขอ้มลูของ
คูค่า้ทางธรุก้จิของเรา ซึง่เป็นขอ้มลูทีบ่ัคุคลภายนอก้ไมท่ราบั ดงันัน้ ขอ้มลูดงัก้ลา่ว
จงึไมใ่ชข่อ้มลูสาธารณะ ขอ้มลูวงในดงัก้ลา่วอาจเป็นขอ้มลูทีม่คีา่ในตลาดทนุ 
เนือ่งจาก้สามารถสง่ผลก้ระทบัตอ่ก้ารตดัสนิใจในก้ารลงทนุหรอืราคาของหุน้ได ้
หา้มพนัก้งานซือ้หรอืขายหลกั้ทรัพย ์(หรอืสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ ) หรอืแนะน�าใหบ้ัคุคลอืน่ 
ๆ ซือ้หรอืขายหลกั้ทรัพย ์(หรอืสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ ) โดยใชข้อ้มลูวงในอยา่งเด็ดขาด

เราปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นำบคุคลและ
การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู

เราจดัการกบัขอ้มลูสว่นำบคุคลและขอ้มลูอืน่ำ ๆ อยา่งรอบคอบ และดำาเนำนิำ
การใหม้ ัน่ำใจวา่ไมไ่ดล้ะเมดิสทิธสิว่นำบคุคล

ขอ้มลูมคีวามส�าคญัอยา่งมาก้ทัง้ส�าหรับัก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์และส�าหรับับัคุคลที่
เก้ีย่วขอ้งก้บััขอ้มลูดงัก้ลา่ว ก้ารป้องก้นัขอ้มลูนีอ้ยา่งเหมาะสมและก้ารป้องก้นัก้ารน�า
ขอ้มลูไปใชใ้นทางทีผ่ดิหรอืไมส่มควรคอืสิง่ส�าคญัสงูสดุส�าหรับัเรา ก้ลุม่บัรษัิท
อนุญาตใหจั้ดเก้บ็ับันัทกึ้สถติ ิบันัทกึ้ขอ้มลู และท�าก้จิก้รรมอืน่ ๆ  ทีต่อ้งใชข้อ้มลูที่
เป็นความลบััของบัรษัิทได ้เฉพาะก้ารด�าเนนิก้ารเพือ่ผลประโยชนโ์ดยตรงของก้ลุม่
บัรษัิทเวอืรท์ และไมไ่ดส้ง่ผลก้ระทบัในเชงิลบัตอ่สทิธขิองบัคุคลภายนอก้เทา่นัน้

พนัก้งานตอ้งด�าเนนิก้ารใหม้ัน่ใจวา่มกี้ารป้องก้นัสทิธสิว่นบัคุคลเมือ่ใชข้อ้มลูสว่น
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บัคุคล และมีก่้ารรัก้ษาความปลอดภยัของขอ้มลูทางธรุก้จิในก้ระบัวนก้ารทางธรุก้จิ
ทัง้หมด อยา่งสอดคลอ้งตามขอ้ก้�าหนดของก้ฏหมายทีม่ผีลบังัคบััใช ้ในทางเทคนคิ 
ก้ารรัก้ษาความปลอดภยัของขอ้มลูเพือ่ป้องก้นัก้ารเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บัอนุญาตตอ้งยดึ
ตามมาตรฐานความปลอดภยัทีท่นัสมยัหรอืมคีณุสมบัตัเิทยีบัเทา่ก้นั

ก้ลา่วอยา่งเฉพาะเจาะจงคอื เราตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่เก้บ็ัรวบัรวมและ
ด�าเนนิก้ารขอ้มลูสว่นบัคุคล เราตอ้งปฏบิัตัติามก้ฏหมายคุม้ครองสทิธแิละขอ้มลูสว่น
บัคุคลทีม่ผีลบังัคบััใช ้และแตง่ตัง้ส�านัก้งานหรอืเจา้หนา้ทีใ่หก้้�าก้บััดแูลก้ารปฏบิัตัติาม

Wuerth South Africa (Pty.) Ltd. in Gauteng, Südafrika
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5.1 การนำำาประมวลหลกัการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัมาใชป้ฏบิตั ิ

เม ือ่เราไมแ่นำใ่จเกีย่วกบัการตดัสนิำใจของเรา เราตอ้งฟงัความรูส้กึผดิชอบ
ช ัว่ดขีองเรา และขอความเห็นำหรอืปรกึษาผูต้ดิตอ่ทีร่บัเร ือ่ง

ก้ฎระเบัยีบัทีร่ะบัไุวใ้นประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััใหแ้นวทางส�าหรับั
ก้ารประพฤตปิฏบิัตัขิองพนัก้งานของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ ในสถานก้ารณท์ีเ่ฉพาะเจาะจง
ในก้ารท�างานประจ�าวนัของพวก้เรา เรามกั้ตอ้งตดัสนิใจในสิง่ทีไ่มไ่ดอ้ธบิัายไวอ้ยา่ง
ชดัแจง้ในประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบัั หรอืแนวทางอืน่ ๆ  ของก้ลุม่
บัรษัิทเวอืรท์ ในชว่งเวลาดงก้ลา่ว เราสามารถสอบัถามหรอืขอค�าปรกึ้ษาจาก้ผูบ้ัรหิาร
หรอืส�านัก้งานทีเ่ก้ีย่วขอ้งไดท้กุ้เมือ่ทีเ่รามคี�าถามหรอืเก้ดิความไมแ่น่ใจ อยา่งไร
ก้ต็าม โดยสว่นใหญเ่ราสามารถใชส้ามญัส�านกึ้ และส�านกึ้ในเรือ่งของความประพฤติ
ทีถ่กู้ท�านองคลองธรรมและความซือ่สตัยส์จุรติของเรา เพือ่เป็นเครือ่งน�าทาง โดย
ก้ารถามตวัเองดว้ยค�าถามตอ่ไปนี:้

1)  ก้ารตดัสนิใจหรอืก้ารก้ระท�าของฉันสอดคลอ้งตามก้ฎหมายทีม่ผีลบังัคบััใชห้รอืไม?่
2)  ก้ารตดัสนิใจของฉันเป็นไปในทศิทางเดยีวก้บััคา่นยิมและก้ฎระเบัยีบัของก้ลุม่บัรษัิท

เวอืรท์หรอืไม?่
3)  ถา้เพือ่นร่วมงานและสมาชกิ้ในครอบัครัวของฉันทราบัเก้ยีวก้บััก้ารตดัสนิใจของฉัน 

ฉันจะมัน่ใจไดห้รอืไมว่า่ฉันไมไ่ดต้ดัสนิใจผดิ?
4)  ถา้ทกุ้คนตอ้งตดัสนิใจเชน่เดยีวก้นัก้บััฉัน ฉันสามารถยอมรับัผลทีต่ามมาไดห้รอืไม?่ 
5)  ถา้ก้ารตดัสนิใจของฉันปราก้ฏในหนา้หนังสอืพมิพพ์รุง่นี ้ฉันสามารถพสิจูนถ์งึความ

ชอบัดว้ยเหตผุลไดห้รอืไม?่

ถา้คณุสามารถตอบัวา่ “ใช”่ ส�าหรับัค�าถามทกุ้ขอ้ไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่ไมไ่ดต้ดัสนิใจผดิ 
ก้ารตดัสนิใจหรอืก้ารก้ระท�าของคณุมแีนวโนม้อยา่งมาก้ทีจ่ะจัดวา่ชอบัดว้ยเหตผุล 
ถา้คณุไมส่ามารถตอบัวา่ “ใช”่ ส�าหรับัค�าถามทกุ้ขอ้ได ้คณุไมค่วรก้ระท�าก้ารดงัก้ลา่ว
ตอ่ จนก้วา่คณุจะไดพ้ดูคยุก้บััหวัหนา้งานของคณุ หรอืบัคุคลทีรั่บัเรือ่งตามทีก่้ลา่วอยู่
ในเอก้สารฉบับัันี้

V. การนำำาประมวลหลกัการปฏบิตัติาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัมาใชป้ฏบิตั ิ
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5.2

แน่นอนวา่ คณุสามารถใชค้�าถามเหลา่นีเ้พือ่ก้ลัน่ก้รองงานทีเ่ป็นก้จิวตัรของคณุไดด้ว้ย 
เนือ่งจาก้วธิกี้ารทีค่ณุเคยท�าในอดตีอาจไมไ่ดเ้ป็นแนวทางปฏบิัตัทิีถ่กู้ตอ้งเสมอไป

หนำา้ทีข่องผูบ้รหิารของเรา

ผูท้ ีด่ำารงตำาแหนำง่ผูบ้รหิารในำกลุม่บรษิทัเวอืรท์ตอ้งประพฤตตินำเป็นำแบบอยา่ง
ทีด่ ีพวกเขาตอ้งเปิดกวา้งรบัฟงัคำาถามของพนำกังานำ และชว่ยใหพ้นำกังานำ
ของพวกเขาทำางานำในำหนำา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และงานำในำหนำา้ทีไ่ดอ้ยา่งลลุว่ง

ในก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ ต�าแหน่งผูบ้ัรหิารระดบััสงูจะเป็นคนในทอ้งถิน่และสามารถท�างาน
ไดอ้ยา่งอสิระ และหนา้ทีค่วามรับัผดิชอบัในก้ารสรา้งผลลพัธจ์ะถกู้มอบัหมายตาม
ล�าดบััชัน้บังัคบัับัญัชาจาก้ระดบัับันลงไปสูร่ะดบััลา่ง เรายดึถอืคตพิจนท์ีว่า่ “ยิง่ประสบั
ความส�าเร็จมาก้เทา่ใด ก้ย็ิง่มอีสิระและเสรภีาพมาก้ขึน้เทา่นัน้” ในท�านองเดยีวก้นั 
บัรษัิททีไ่มป่ระสบัความส�าเร็จหรอืบัคุคลทีไ่มป่ระสบัความส�าเร็จซึง่ตอ้งแบัก้รับัความ
รับัผดิชอบัส�าหรับัผลทีเ่ก้ดิขึน้ก้ค็วรเตรยีมก้ารไวล้ว่งหนา้วา่หนา้ทีง่านสว่นหนึง่สว่น
ใดหรอืทัง้หมดของพวก้เขาจะตอ้งถกู้ถา่ยโอนไปยงัส�านัก้งานใหญข่องบัรษัิท

ผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งผูบ้ัรหิารควรน�าพนัก้งานของพวก้เขา โดยก้ารใหค้วามชว่ยเหลอือยา่ง
เป็นมติร ใหข้อ้เสนอแนะทีน่่าชืน่ชมมาก้ก้วา่ก้ารออก้ค�าสัง่และระเบัยีบัตา่ง ๆ  พนัก้งาน
ควรไดแ้รงจงูใจจาก้ก้ารประพฤตปิฏบิัตัเิป็นแบับัอยา่งทีด่แีละความออ่นนอ้มถอ่มตน
ของผูจั้ดก้าร รวมทัง้ความสมัพันธอ์ยา่งใก้ลช้ดิระหวา่งผูจั้ดก้ารและพนัก้งาน

ผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งผูบ้ัรหิารควรใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ เพือ่ท�าใหค้�าสัง่และระเบัยีบัขอ้บังัคบัั
ของพวก้เขามคีวามชดัเจนและเขา้ใจไดง้า่ยส�าหรับัพนัก้งานในระดบััทีต่�า่ก้วา่

ผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งผูบ้ัรหิารทกุ้คนควรเนน้ย�า้ถงึความส�าคญัของก้ารประพฤตปิฏบิัตัอิยา่ง
มจีรยิธรรมและก้ารปฏบิัตัติามแนวทางอยา่งตอ่เนือ่ง พวก้เขาตอ้งศกึ้ษาหวัขอ้เหลา่นี้
ใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้และสง่เสรมิก้ารประพฤตปิฏบิัตัดิงัก้ลา่วดว้ยรูปแบับัความเป็น
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5.3

ผูน้�าและหลกั้สตูรก้ารฝึก้อบัรม พวก้เขาควรปลอ่ยใหพ้นัก้งานก้ระท�าก้ารโดยหนา้ที่
ความรับัผดิชอบัของตนและใหอ้สิระก้บััพนัก้งานในก้ารคดิหรอืก้ระท�าก้ารในขอบัเขต
สงูสดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้แตไ่มว่า่อยา่งไรก้ต็าม ก้ารปฏบิัตัติามก้ฎหมายและแนวทาง
ของก้ลุม่บัรษัิมเวอืรท์ก้ม็คีวามส�าคญัสงูสดุในทกุ้สถานก้ารณ ์และโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ส�าหรับัเรือ่งทีเ่ป็นก้งัวลเก้ีย่วก้บััก้ารปฏบิัตัติามประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบั
ขอ้บังัคบััฉบับัันี้

เราจะไมย่อมแลก้ชือ่เสยีงทีด่แีละภาพพจนค์วามซือ่สตัยส์จุรติภายใตช้ือ่ของก้ลุม่
บัรษัิทเวอืรท์ก้บััผลประโยชนห์รอืผลก้�าไรในระยะสัน้อยา่งเด็ดขาด ไมว่า่ใน
สถานก้ารณใ์ด ๆ  ก้ต็าม เราเชือ่มัน่วา่วธินีีจ้ะท�าใหเ้ราประสบัความส�าเร็จในระยะยาว

ผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งผูบ้ัรหิารตอ้งท�าหนา้ทีเ่ป็นผูต้ดิตอ่ทีรั่บัเรือ่งทีไ่วว้างใจไดส้�าหรับั
พนัก้งานของพวก้เขา และพนัก้งานตอ้งสามารถเขา้ถงึพวก้เขาได ้เมือ่พนัก้งานเก้ดิ
ความไมแ่น่ใจหรอืมคี�าถาม หรอืมปัีญหาทางวชิาชพีหรอืปัญหาสว่นตวั

อยา่งไรก้ต็าม หนา้ทีค่วามรับัผดิชอบัของผูจั้ดก้ารในสว่นนีไ้มไ่ดเ้ป็นก้ารปลดเปลือ้ง
หนา้ทีค่วามรับัผดิชอบัใด ๆ  ทัง้ส ิน้ของพนัก้งาน เราจะประสบัความส�าเร็จก้ต็อ่เมือ่
เราท�างานร่วมก้นัเทา่นัน้

ฉันควรจะท�าอยา่งไรถา้ฉันสงัเก้ตเห็นอะไรทีผ่ดิก้ฎหมาย?

เราสง่เสรมิใหพ้นัก้งานทกุ้คนรายงานเรือ่งก้ารฝ่าฝืนประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติาม
ระเบัยีบัขอ้บังัคบััหรอืก้ฎหมายทีม่ผีลบังัคบััใช ้ หรอืก้ฎระเบัยีบัหรอืระเบัยีบัขอ้
บังัคบััอืน่ ๆ  ทีเ่ก้ีย่วขอ้ง ก้ารรายงานขอ้มลูลบััดงัก้ลา่วนีจ้ะไดรั้บัก้ารจัดก้ารอยา่ง
เป็นความลบัั

ถา้คณุมขีอ้สงสยัอนัชอบัธรรมวา่มใีครทีก่้�าลงัฝ่าฝืนประมวลปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้
บังัคบัั หรอืก้ฎหมายทีม่ผีลบังัคบััใช ้หรอืก้ฎระเบัยีบัหรอืระเบัยีบัขอ้บังัคบััอืน่ ๆ ที่
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5.4

เก้ีย่วขอ้งของเรา ก้รณุาแจง้ใหเ้ราทราบั เราจะสามารถตอบัสนองไดอ้ยา่งเหมาะสมก้็
ตอ่เมือ่เราไดรั้บัทราบัถงึก้ารก้ระท�าทีอ่าจเป็นก้ารฝ่าฝืนเทา่นัน้ ก้ารรายงานขอ้สงสยั
จะชว่ยใหเ้ราหลกี้เลีย่งความเสยีหายทีจ่ะเก้ดิขึน้ก้บััก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ พนัก้งานของ
เรา และคูค่า้ทางธรุก้จิของเราได ้

ผูต้ดิตอ่ทีรั่บัเรือ่งคนแรก้ส�าหรับัก้ารรายงานขอ้มลูลบัั ก้ค็อืหวัหนา้งานของคณุ อยา่งไร
ก้ต็าม พนัก้งานสามารถรายงานขอ้มลูลบััก้บััเจา้หนา้ทีก่้�าก้บััดแูลก้ารปฏบิัตัติามหรอื
ผูบ้ัรหิารระดบััสงูไดต้ลอดเวลา

นอก้จาก้นีร้ะบับัแจง้เบัาะแสทัว่ทัง้ก้ลุม่ SpeakUp ยงัมใีหส้�าหรับัค�าแนะน�า

ก้ารรายงานขอ้มลูลบััดงัก้ลา่วนีจ้ะไดรั้บัก้ารจัดก้ารอยา่งเป็นความลบัั ผูท้ีใ่หข้อ้มลูจะ
ไมไ่ดรั้บัความเสยีหายใด ๆ  อนัเป็นผลจาก้ก้ารรายงาน

ผลลพัธท์ ีเ่ป็นำไปไดส้ำาหรบัการฝ่าฝืนำ

กลุม่บรษิทัเวอืรท์จะไมย่อมใหม้กีารฝ่าฝืนำประมวลหลกัการปฏบิตัติามระเบยีบ
ขอ้บงัคบั และผูท้ ีฝ่่าฝืนำจะตอ้งไดร้บัผลลพัธท์ ีร่า้ยแรง

ก้ารฝ่าฝืนประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััหรอืแนวทางตามก้ฎหมายอาจ
สง่ผลใหก้้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์ไดรั้บัความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง ก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์จะไม่
ยอมใหม้กี้ารฝ่าฝืนก้ฎหมาย ประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบัั หรอืแนวทาง
ภายในองคก์้รของก้ลุม่บัรษัิทเวอืรท์อยา่งเด็ดขาด นอก้จาก้นี ้ก้ารประพฤตปิฏบิัตัทิี่
ไมเ่หมาะสมอาจสง่ผลใหพ้นัก้งานตอ้งรับัโทษตามก้ฎหมาย ภายใตก้้ฏหมายแรงงาน 
ก้ฏหมายแพง่ และก้ฏหมายอาญา ขึน้อยูก่้บััความรุนแรงของก้ารฝ่าฝืน
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ถา้คณุมคีำาถามหรอืขอ้มลูลบัทีค่ณุไมส่ามารถแจกแจงกบัหวัหนำา้งานำของคณุได ้คณุ
สามารถตดิตอ่บคุคลอืน่ำ ๆ ได ้เชน่ำเดยีวกบัระบบแจง้เบาะแสท ัว่ท ั้งกลุม่ SpeakUp

ผูต้ดิตอ่ทีรั่บัเรือ่งคนแรก้ส�าหรับัค�าถามหรอืขอ้มลูลบััของคณุ ก้ค็อืหวัหนา้งานโดยตรงของคณุ 
คณุสามารถรายงานก้บััผูต้ดิตอ่ทีรั่บัเรือ่ง ซึ่งจะเป็นผูท้ีจั่ดก้ารก้บััค�าถามทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึ่ง
คณุไมส่ามารถแจก้แจงก้บััหวัหนา้งานของคณุได ้ ถา้คณุมคี�าถามเก้ีย่วก้บััประมวลหลกั้ก้าร
ปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบัั เจา้หนา้ทีก่้�าก้บััดแูลก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััประจ�าพืน้ที่ 
รวมทัง้ประธานเจา้หนา้ทีก่้�าก้บััดแูลก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบััและทมีงานของเขาพรอ้ม
เสมอทีจ่ะรับัเรือ่งของคณุ ผูต้ดิตอ่ในก้รณีพเิศษอาจเป็นผูท้ีเ่หมาะสมในก้ารจัดก้ารก้บััขอ้บัญัญัติ
พเิศษในประมวลหลกั้ก้ารปฏบิัตัติามระเบัยีบัขอ้บังัคบัั (เชน่ เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองสทิธแิละขอ้มลู
สว่นบัคุคล เจา้หนา้ทีก่้�าก้บััดแูลความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน และเจา้หนา้ทีก่้�าก้บััดแูลก้าร
คา้ระหวา่งประเทศและศลุก้าก้ร เป็นตน้) แผนก้ทรัพยาก้รบัคุคลก้เ็ป็นผูต้ดิตอ่ทีรั่บัเรือ่งทีเ่หมาะ
สมส�าหรับัปัญหาเรือ่งบัคุลาก้ร

รายงานก้ารละเมดิก้ารปฏบิัตัติามก้ฎระเบัยีบัยงัสามารถรายงานผา่นระบับัแจง้เบัาะแสทัว่ทัง้
ก้ลุม่ SpeakUp 
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Klaus Roth
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