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สาสน ์
จากประธานกรรมการบรหิาร 
จรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณของ Magna ไดฝั้งอยู่ในวฒันธรรมของเราและสนับสนุนวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมหลกัของบรษิทั 
หลกัจรยิธรรมของเราสะทอ้นถงึความมุ่งมั่นของเราในฐานะองคก์รและเนน้ยํา้หลกัการสําคญัทีช่ ีนํ้าเราใหด้ําเนินการดว้ยความซือ่

สตัยส์ุจรติและทําในสิง่ทีถู่กตอ้งเสมอ  
 
เพือ่ปกป้องชือ่เสยีงของเราและมสี่วนสนับสนุนความสําเรจ็อย่างต่อเน่ืองของ Magna เราทุกคนควรใชเ้วลาในการทบทวน 
ทําความเขา้ใจ และดําเนินชวีติตามค่านิยมของหลกัจรยิธรรมของเรา 
หลกัจรยิธรรมของเราคอืโรดแมปทีเ่ราสามารถตดิตามไดทุ้กวนั 
ซึง่ชว่ยชีนํ้าเราในสิง่ทีเ่ป็นทีย่อมรบัและไม่เป็นทีย่อมรบัเมือ่ทําการตดัสนิใจทีส่่งผลต่อ Magna 
 
ในปี 2022 Ethisphere ไดย้กย่อง Magna ใหเ้ป็นหน่ึงในบรษิทัทีม่จีรยิธรรมมากทีสุ่ดในโลก 
เพือ่เป็นเกยีรตแิกอ่งคก์รจํานวนหน่ึงทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกซึง่มโีครงการพเิศษและความมุ่งมั่นในการพฒันาความสมบูรณข์องธรุกิ

จ ผมภูมใิจในตวัพนักงานทุกคนทีอุ่ทศิตน ทีมุ่่งมั่นกบั Magna และใชม้าตรฐานจรยิธรรมสูงสุดในทุกสิง่ทีพ่วกเขาทํา 
พนักงานของเราคอืกุญแจสู่ความสําเรจ็ของเรา 
 
ขอขอบคุณสําหรบัการอุทศิตนอย่างต่อเน่ืองเพือ่ Magna 
และสําหรบัความมุ่งมั่นของคุณในการรกัษาค่านิยมทางจรยิธรรมของเรา 
 
Swamy Kotagiri 
ประธานกรรมการบรหิาร 
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สาสน ์
จากประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตั ิ
 
จรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณ Magna 
เป็นป้ายบอกทางของเราเพือ่ใหแ้น่ใจว่าเราทุกคนปฏบิตังิานในการตดิต่อทางธรุกจิทัง้หมดของเราดว้ยความซือ่สตัยแ์ละมคีุณธร

รม ฉันไดร้บัอเีมลจากพนักงานของ Magna ทีท่ํางานมานานเมือ่เรว็ ๆ นี ้เขาบอกฉันว่าเขาเป็นพนักงานของ Magna 
ดว้ยความภาคภูมใิจมาโดยตลอด 
แลว้เขาก็ภูมใิจมากขึน้เมือ่รูว้่าบรษิทัทีเ่ขาทํางานใหค้วามสําคญักบัจรรยาบรรณและความซือ่สตัย ์
 
นอกจากนีฉั้นยงัภูมใิจมากต่อการทํางานอนัยอดเยีย่มของพนักงานทีท่ําเพือ่ใหแ้น่ใจว่าพวกเขาปฏบิตัติามจรยิธรรมธรุกจิและจร

รยาบรรณของเราและไดร้บัคําตอบทีต่อ้งการ บางคร ัง้คําตอบเหล่าน้ันอาจไม่ชดัเจนหรอือยู่ในโซน “สเีทา” 
เราพบว่ามคีําถามสําหรบัเจา้หนา้ทีก่ารปฏบิตัติามกฎระเบยีบระดบัภูมภิาค 
 
และการใชท้รพัยากรดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีม่อียู่ภายในของเราเพิม่มากขึน้ นอกจากนีเ้รายงัเห็นพนักงานใช ้
Disclose It! ของเรามากขึน้ ซึง่เป็นระบบสําหรบัการเปิดเผยเร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้นและของขวญัแกเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัและ 
Integrity Check ซึง่ชว่ยใหเ้ราสามารถยนืยนัไดว้่าบุคคลภายนอกทีเ่ป็นตวัแทนของ Magna 
มชีือ่เสยีงดา้นการดําเนินธรุกจิอย่างมจีรรยาบรรณ พนักงานไดใ้หค้ํามั่นสญัญาว่าจะเป็น “Magna Upstanders” 
ซึง่ขอใหเ้ราอย่าเป็นคนทีน่ิ่งเฉยต่อการกระทําผดิดว้ยการพูดออกมาเมือ่เราพบเห็นพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
 
เราอยู่ในธรุกจิทีม่คีวามซบัซอ้นอย่างมาก 
ซึง่มาพรอ้มกบัปัญหาดา้นจรรยาบรรณและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีท่า้ทายและละเอยีดอ่อน 
ขอขอบคุณทีท่ําหนา้ทีใ่นส่วนของคุณทุกวนัดว้ยความซือ่สตัยส์ุจรติและดว้ยการพูดออกมา 
พนัธสญัญาของคุณชว่ยขบัเคลือ่นความสําเรจ็ต่อเน่ืองของเราไปในทศิทางเดยีวกนั Forward. For All. 
 

Joanne Horibe 
รองประธานฝ่ายจรยิธรรมและประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตั ิ
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ความนํา 
เราทุกคนจําเป็นตอ้งทําความเขา้ใจหนา้ทีใ่นการดําเนินธรุกจิดว้ยวธิกีารทีม่จีรรยาบรรณและสอดคลอ้งกบันโยบายองคก์รของเร

า 
 
ทุกวนันี ้ภาพรวมดา้นการสญัจรมคีวามซบัซอ้นและทา้ทายยิง่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 
เราทุกคนจงึจําเป็นตอ้งทําความเขา้ใจหนา้ทีใ่นการดําเนินธรุกจิดว้ยวธิกีารทีม่จีรรยาบรรณและสอดคลอ้งกบันโยบายองคก์รของ

เรา  จรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณ ("หลกัจรยิธรรม") นีถ้อืเป็นแนวทางทีช่ว่ยใหเ้รารกัษามาตรฐานทางจรรยาบรรณไวไ้ด ้
 
เราคาดหวงัและกาํหนดใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัและหลกัการดําเนินธรุกจิ

ของเรา เรายงัคาดหวงัใหซ้พัพลายเออร ์ทีป่รกึษา ผูร้บัเหมาอสิระ ตวัแทนหรอืผูแ้ทนอืน่ๆ ปฏบิตัติามมาตรฐานเหล่านีด้ว้ย 
การฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมนีจ้ะทําใหพ้นักงานถูกลงโทษทางวนัิยสูงสุดและรวมถงึการไล่ออก 
 
มาตรฐานนีนํ้าไปใชก้บัวธิกีารทีเ่รา 
• ปฏบิตัติ่อผูอ้ืน่ในสถานทีท่ํางาน 
• จดัการหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้มของเรา 
• รบัมอืกบัคู่แข่ง 
• ตดิต่อกบัเจา้หนา้ทีร่ฐั และ 
• ปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของเรา รวมถงึขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ดว้ย 
 
เราทุกคนมหีนา้ทีป่ฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัยแ์ละโปรง่ใส และตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีม่ีจรรยาบรรณเสมอ 
น่ีเป็นส่วนสําคญัในงานของเรา 
ทมีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎหมายของเรามุ่งมั่นต่อการใหก้ารอบรมทีจํ่าเป็นและการชว่ยเหลอือย่างต่อเน่ืองเพือ่ใหเ้ราประ

สบความสําเรจ็ในดา้นนีไ้ด ้
 
หลกัจรยิธรรมของเรานําไปใชก้บัปฏสิมัพนัธใ์นชวีติการทํางานรว่มกนัของเรา รวมถงึการพบปะในสํานักงานทุกวนั 
พืน้ทีอ่อนไลนท์ีใ่ชร้ว่มกนั โซเชยีลมเีดยี การประชมุ และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่ราเป็นตวัแทนของ Magna 
 
หลกัจรยิธรรมนีจ้ดัทําขึน้เพือ่เป็นแหล่งขอ้มูลทีจ่ะชว่ยเป็นแนวทางใหเ้ราทําหนา้ทีข่องเราในฐานะพนักงานของ Magna 
และนําเสนอหวัขอ้ต่างๆ เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามกฎหมายของทอ้งถิน่และต่างประเทศ 
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ถาม: ฉนัเป็นพนกังานของ Magna จรยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณ Magna น้ีบงัคบัใชก้บัฉนัดว้ยหรอืไม ่

ตอบ ใช ่จรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณบงัคบัใชก้บัพนักงานทุกคนของบรษิทั Magna International Inc. 

(รวมทัง้พนักงานประจําและพารท์ไทม)์ และกลุ่มธรุกจิทัง้หมด กลุ่มบรษิทัฯ บรษิทัรว่มทุน และธรุกจิอืน่ๆ ของ Magna ทัว่โลก 

นอกจากนีย้งับงัคบัใชก้บักรรมการและเจา้หนา้ทีข่องเราทุกคนดว้ย 

ถาม : ฉนัเป็นซพัพลายเออรข์อง Magna จรยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณ  Magna นีบ้งัคบัใช ก้บัฉนัดว้ยหรอืไม ่ 

ตอบ บุคคลใดก็ตามทีด่ําเนินการในนามของเรา เชน่ ซพัพลายเออร ์ทีป่รกึษา ผูร้บัเหมาอสิระ ตวัแทน และตวัแทนอืน่ๆ 
จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในหลกัจรยิธรรมสําหรบัซพัพลายเออร ์ซึง่กาํหนดมาตรฐานทีค่ลา้ยกบัทีร่ะบุไวใ้นหลกัจรยิธรรมนี ้

ถาม : ผลจะเป็นอย ่างไรหากฉ ันฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมนี้ 

ตอบ เรายดึมัน่ต่อค่านิยมของจรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณนีอ้ย่างมากและจะใหค้วามสาํคญักบัการไม่ปฏบิตัติามใดๆ 
เพือ่รกัษาความมุ่งมัน่เหล่านี ้การฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมนีจ้ะส่งผลใหไ้ดร้บัการลงโทษทางวนัิย 
วธิกีารลงโทษทางวนัิยจะขึน้อยู่กบัความรา้ยแรงของการละเมดิและอาจรวมถงึการไล่ออกจากการเป็นพนักงานในกรณีรา้ยแรง 

ซพัพลายเออร ์ทีป่รกึษา ผูร้บัเหมาอสิระ ตวัแทนหรอืผูแ้ทนอืน่ๆ 
ทีไ่ม่ปฏบิตัติามมาตรฐานจรรยาบรรณดงัทีค่าดหวงักบัพนักงานของเราจะไดร้บัผลเชน่เดยีวกนั หากการละเมดิน้ันรา้ยแรง 
เราอาจสิน้สุดความสมัพนัธก์บับุคคลทีส่ามน้ัน 
 
นอกจากนี ้เราตอ้งตระหนักว่าบางส่วนของหลกัจรยิธรรมนีอ้าจตรงกบัขอ้กาํหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย ซึง่หมายความว่า 
ในบางกรณี การกระทําทีล่ะเมดิหลกัจรยิธรรมของเรายงัอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดว้ย ในกรณีดงักล่าว 
การลงโทษอาจรวมโทษปรบัหรอืจําคุกดว้ย 

 

โปรดทราบว่าคําถามและตวัอย่างทีใ่หไ้วใ้นเอกสารฉบบันี้เป็นเพียงตวัอย่างเท่านั้น หา้มอธบิายเหตุการณจ์รงิ และไม่มีวตัถุประสงคเ์พือ่ครอบคลุมเหตุการณท์ัง้หมด 
หรอืเหตุการณท์ีร่า้ยแรงทีสุ่ดทีอ่าจเกดิขึน้ภายใตจ้รยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณของเรา 

 

  

https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-ethics
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วสิยัทศัน ์l พนัธกจิ l คา่นิยม 
 
 
วสิยัทศันข์องเรา 
 
การพฒันาดา้นการสญัจรใหก้า้วหนา้อย่างต่อเน่ือง สําหรบัทุกคนและทุกสิง่ 
 
พนัธกจิของเรา 
 
พนัธกจิของเราคอืการใชค้วามเชีย่วชาญเพือ่สรา้งโลกแห่งการสญัจรทีด่ขีึน้อย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
เราทําเชน่น้ันดว้ยการพฒันาเทคโนโลย ีระบบ และแนวคดิทีท่ําใหย้านพาหนะปลอดภยัและสะอาดยิง่ขึน้สําหรบัทุกคน 
 
ค่านิยมหลกั  
 
ตามกฎบตัรพนักงานของเรา ค่านิยมหลกัของเราคอืสะทอ้นวา่เราเป็นใครในฐานะปัจเจกบุคคลและในฐานะบรษิทั 
 
คดิการใหญ่ (Think Big) 
 
เสรมิพลงัซึง่กนัและกนัในการกระทําดว้ยความมั่นใจ 
 
รบัผดิชอบ (Take Responsibility) 
 
คํานึงถงึความรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ืน่ในการกระทําและคํามั่นสญั ญาของเรา 
 
ไม่หยุดอยู่กบัที ่(Never Settle) 
 
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ปรบัปรุง และตัง้คําถามทีถู่กตอ้งอยู่เสมอ 
 
รว่มมอืกนั (Be Collaborative) 
 
เราทําไดด้ทีีสุ่ดเมือ่ทํารว่มกนัดว้ยความเคารพและนอบนอ้ม 
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หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 
 
ชวีติเต็มไปดว้ยทางเลอืก และเราตดัสนิใจอย่างรวดเรว็ในทุกๆ วนั 
 
แต่ทางเลอืกบางอย่างมคีวามสําคญักว่าทางเลอืกอืน่ 
และทางเลอืกทีเ่ราตดัสนิใจในฐานะแมกน่าจะสะทอ้นถงึทัง้บรษิทัและตวัเราดว้ย 
 
ดงัน้ัน ทางเลอืกของเราผลกัดนัดา้นความซือ่สตัย ์
 
เรามจีรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณทีจ่ะชว่ยเป็นแนวทางใหเ้ราเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในสถานทีท่ํางาน 
หลกัจรยิธรรมนีนํ้าไปใชก้บัพนักงานของ Magna ทัง้หมดทั่วโลก รวมถงึสํานักงานขององคก์รและกลุ่มธรุกจิ กลุ่มบรษิทัฯ 
ดา้นการผลติ และบรษิทัรว่มทุน 
 
เราคาดหวงัว่าพนักงานทุกคนจะอ่านและทําความเขา้ใจจรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณของเรา 
และปฏบิตังิานอย่างมจีรรยาบรรณและซือ่สตัยเ์สมอ 
การเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีก่าํกบัดูแลธรุกจิของเรามคีวามสําคญัอย่างยิง่ตอ่ความสําเ

รจ็ของเราในปัจจบุนัและอนาคต 
 
สิง่ทีเ่ราทําได ้
 
เราตอ้งการความรว่มมอืจากพนักงานทุกคนในการผลกัดนัเร ือ่งความโปรง่ใสทั่วทัง้องคก์ร เราตอ้ง: 
 
• รูจ้กัหลกัจรยิธรรมของเราและนโยบายการปฏบิตัติามทีเ่กีย่วขอ้ง 
• แจง้เหตุหากเราเชือ่ว่าอาจมกีารละเมดิจรรยาบรรณนีเ้กดิขึน้หรอื  

มคีําถามเกีย่วกบัหลกัจรยิธรรมของเรา 
• ปฏบิตัติามหลกัการเบือ้งตน้ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของจรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณนีเ้สมอ 

 
น่ีคอืความหมายแทจ้รงิของหลกัการ รบัรู ้พูดออกมา ปฏบิตัจิรงิ ความสําเรจ็ของ Magna 
ขึน้อยู่กบัพนักงานของเราทีท่ําหนา้ทีอ่ย่างกระตอืรอืรน้และทําใหแ้น่ใจว่าเราทุกคนดําเนินธรุกจิอย่างมีจรรยาบรรณ 
 
ความคาดหวงัต่อผูนํ้าของเรา 
 
ในฐานะผูนํ้าของบรษิทั ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ทีอ่าวุโส และผูจ้ดัการของเราควรปฏบิตัติามมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด 
และเป็นตวัอย่างใหท้มีงานปฏบิตัติาม 
ผูนํ้าของเรายงัควรขยนัหมั่นเพียรและเตรยีมพรอ้มสําหรบัการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมทีอ่าจเกดิขึน้และรายงานความผดิปกตติามเว

ลาทีส่มควร 
ผูนํ้าของเรายงัตอ้งรกัษาสภาพแวดลอ้มทีพ่นักงานจะรูส้กึสบายใจในการแจง้ความผดิปกตดิา้นการปฏบิตัติามกฎดว้ย 
การเป็นผูนํ้าน้ันคอืการแสดงตนเป็นตวัอย่างในการสรา้งและรกัษามาตรฐานการปฏบิตัตินตามกฎของทัง้บรษิทัทีส่รุปไวใ้นหลกัจ

รยิธรรมนี ้
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ผูนํ้ายงัมบีทบาทสําคญัในการทําใหม้ั่นใจว่าจะไม่มกีารตอบโตก้บัพนักงานทีร่ายงานขอ้กงัวลโดยสุจรติ 
การตอบโตป้ระเภทนีเ้ป็นสิง่ตอ้งหา้มโดยชดัแจง้ในนโยบายการต่อตา้นการแกแ้คน้ของเรา   
 
การตอบโตอ้าจเกดิขึน้ไดห้ลายรูปแบบ และอาจรวมถงึการกระทําทีล่ะเอยีดอ่อน ซึง่อาจรวมถงึลดช ัว่โมงหรอืค่าจา้ง ถูกไล่ออก 
ลดตําแหน่ง ระงบั ข่มขู่ คุกคาม ข่มเหง ทําใหอ้บัอาย หรอืปฏเิสธโอกาส (เชน่ การเลือ่นตําแหน่ง การเพิม่ค่าจา้ง 
หรอืการทํางานล่วงเวลา) โปรดดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายการต่อตา้นการแกแ้คน้ของเรา 
 
ถาม : ฉนัคดิว ่าหวัหน ้าของฉ ันอาจฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมนีอ้ยู ่
แต่ฉนักงัวลว ่าการรายงานพฤตกิรรมของเขาอาจส ่งผลเสยีต่อการจา้งงานของฉ ัน  Magna จะปกป้องฉนัหรอืไม ่ 
หากหวัหน ้าของฉ ันพบว่าฉนัรายงานการกระท ําของเขา  
 
ตอบ: ใช ่

นโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการแกแ้คน้ของเราหา้มไม่ใหผู้บ้งัคบับญัชาดําเนินการตอบโตก้บัพนักงานและปกป้องพนักงานทีร่า
ยงานขอ้กงัวลโดยสุจรติ 

 
ถาม : นโยบายว ่าดว้ยการต่อตา้นการแกแ้คน้มผีลบงัคบัใช ห้รอืไม  ่
หากฉนัถูกไลอ่อกจากงานหลงัจากรายงานขอ้กงัวลโดยส ุจรติ 

 
ตอบ: ใช ่เพราะการตอบโตอ้าจอยู่ในรูปแบบของการเลกิจา้ง แต่ก็อาจเป็นรูปแบบอืน่ (รวมถงึการกระทําทีล่ะเอยีดอ่อน) 

ไดเ้ชน่กนั โปรดดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายการต่อตา้นการแกแ้คน้ของเรา 
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ลูกคา้/ตลาดของเรา 
การดําเนินธุรกจิดว้ยความซือ่สตัย ์ยุตธิรรมและความเคารพ 
 
ปรชัญาการดาํเนินงานของเราคอื เราทุกคน ทัง้พนักงานและผูบ้รหิาร 
มคีวามรบัผดิชอบรว่มกนัเพือ่ใหม้ั่นใจถงึความสําเรจ็ของแมกน่า 
 
เพือ่ดําเนินความรบัผดิชอบนี ้เราตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัยเ์สมอ 
น่ันหมายความว่าเราตอ้งเชือ่ฟังตวัอกัษรและเจตนารมณข์องกฎหมายทีนํ่าไปใชก้บัเรา รกัษาหลกัจรยิธรรมนี ้
และเคารพความมุ่งมั่นของเรา 
 
เรายงัตอ้งมคีวามเป็นธรรมในการตดิต่อธรุกจิกบัพนักงาน ลูกคา้ ซพัพลายเออร ์และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 
 
นอกจากนี ้เรายงัจําเป็นตอ้งเคารพผูอ้ืน่ทีม่คีวามคดิและความเห็นแตกต่างออกไป ปฏบิตัดิว้ยความละเอยีดอ่อน 
และคํานึงถงึวฒันธรรมและธรรมเนียมของประเทศทีเ่ราดําเนินธรุกจิอยู่ 
และพยายามพจิารณาผลกระทบของเราทีม่ตี่อชมุชนและสิง่แวดลอ้มทีเ่ราดําเนินธรุกจิอยู่ 
 
การปฏบิตัติามกฎหมายป้องกนัการผูกขาดและส่งเสรมิการแข่งขนัทางการคา้ 
 
เราประสบความสําเรจ็อย่างแข็งแกรง่โดยทีเ่คารพการแข่งขนัทีอ่สิระและเป็นธรรม ดงัน้ัน 
เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายป้องกนัการผูกขาดและส่งเสรมิการแข่งขนัทางการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
เราจะไม่เขา้รว่มกจิกรรมทีฝ่่าฝืนกฎหมายเหล่านี ้เชน่ การตกลงกบัคู่แข่งของเรากาํหนดราคา ส่วนลด หรอืเงือ่นไขการลดราคา 
การจํากดัการผลติ การแบ่งตลาด การสมยอมในการเสนอราคา หรอืการควํ่าบาตรลูกคา้หรอืซพัพลายเออร ์
การตรงึค่าตอบแทนพนักงาน หรอืตกลงจะไม่จา้งพนักงานกนัเอง 
 
นโยบายว่าดว้ยการป้องกนัการผูกขาดและส่งเสรมิการแข่งขนัทางการคา้ 

ใหค้ําอธบิายเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่รารกัษาความมุ่งมั่นนีไ้ดค้รบถว้นมากขึน้ 
 
ถาม : ท ีง่าน  Auto Shanghai 
ฉนับงัเอญิพบกบัอดตีเพ ือ่นรว่มงานท ีเ่ป็นพนกังานขายท ีต่อนนีท้ ํางานท ีบ่รษิ ทัคู่แข ่ง 
ระหว ่างรบัประทานอาหารเท ีย่ง 
เขาถามว ่าเราจะสามารถหากลยุทธร์ ว่มกนัในการจดัการกบัผูซ้ ือ้รายใหม ่ท ีจ่ดัการยากไดห้รอืไม  ่
ฉนับอกเขาว ่าฉนัจะตดิต่อเขากลบัไปอกีท  ีฉนัควรท ําอย ่างไร  

ตอบ: แมว้่าการรบัประทานอาหารกบัอดตีเพือ่นรว่มงานโดยทัว่ไปไม่ควรจะเป็นปัญหา 
แต่หา้มพยายามรว่มมอืทางกลยุทธก์บัคู่แข่งเกีย่วกบัลูกคา้โดยเด็ดขาด ในสถานการณนี์ ้

ใหยุ้ตกิารสนทนาเกีย่วกบัการประสานงานเชงิกลยุทธท์นัท ีและบอกอดตีเพือ่นรว่มงานว่าไม่ตอ้งพูดถงึหวัขอ้นี ้

จากน้ันใหแ้จง้ฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายกาํกบัดูแลโดยทนัท ี 
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การปฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นการใหส้นิบน 
 
เราไม่เสนอหรอืยอมรบั สนิบน หรอืเงนิใตโ้ตะ๊ ทัง้โดยตรงหรอืผ่าน กลุ่มบุคคลทีส่าม ในการใหห้รอืรบัของมคี่า 
เราตอ้งคดิว่าการทําเชน่น้ันจะส่งผลต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิหรอืทําใหผู้อ้ืน่รบัรูถ้งึอทิธพิลดงักล่าวหรอืไม ่นอกจากนี ้
เรายงัตอ้งทําใหแ้น่ใจเสมอว่าเราไดบ้นัทกึการจ่ายเงนิทัง้หมดอย่างถูกตอ้งและครบถว้น ภาระผูกพนัเหล่านีนํ้าไปใชก้บัทุกกรณี 
แต่เขม้งวดเป็นพเิศษในเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัเจา้หนา้ทีร่ฐั 
 
ความมุ่งมั่นในต่อตา้นการใหส้นิบนของเรานําไปใชโ้ดยไม่มขีอ้ยกเวน้กบัธรุกจิทัง้หมดของเรา 
ไม่ว่ากฎหมายทอ้งถิน่หรอืธรรมเนียมประเพณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม 
เรายงัคาดหวงัใหบุ้คคลทีส่ามทีด่ําเนินการในนามของเรารกัษาหลกัการนี ้
 
หากตอ้งการดูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความมุ่งมั่นของเราในการดาํเนินธรุกจิโดยปราศจากสนิบน 
โปรดไปทีน่โยบายว่าดว้ยสนิบนและการจ่ายเงินทีไ่ม่เหมาะสม 
 

ถาม : ในประเทศของฉนั  การจ่ายเง ิน เล ็กน ้อย  (โดยท ัว่ไปไม ่เกนิ  100 ดอลลารส์หรฐัฯ) 
ใหเ้จา้หน ้าท ีร่ ฐัเป็น เร ือ่งปกต  ิเพ ือ่ใหม้ กีารออกใบอนุญาตเร ว็ข ึน้  
ฉนัไดร้บัอนุญาตใหท้ ําการจ่ายเง ิน เหล ่านีภ้ายใตห้ลกัจรยิธรรมและนโยบายของเราหรอืไม ่ 
 
ตอบ: หลกัจรยิธรรมและนโยบายว ่าดว้ยสนิบนและการจ่ายเง ินท ีไ่ม ่เหมาะสมของเรา หา้มทําการจ่ายเงินเหล่านี ้

ซึง่มกัเรยีกกนัว่า "ค่าอํานวยความสะดวก" (หรอื "เงนิใตโ้ตะ๊") 
แมว้่าการจ่ายเงนิเหล่านีถู้กกฎหมายและพบไดท้ัว่ไปในบางประเทศ แต่การกระทําเชน่น้ันก็ผดิกฎหมายในหลายประเทศ 
 
ถาม : เจา้หนา้ท ีร่ ฐัท ีต่รวจสอบการปฏบิตัติามความปลอดภยัของเราส ่งประวตัขิองหลานชายมาให  ้
และขอใหฉ้ ันฝากงานในตําแหน่งใดก็ไดท้ ีเ่ปิดรบัอยู ่ในแผนกของฉ ัน  
ฉนัตรวจสอบประวตัขิองเขาแลว้พบว ่าเขามคี ุณสมบตัทิ ีด่  ีฉนัควรท ําอย ่างไร  
 
ตอบ: คุณควรแจง้ใหผู้จ้ดัการหรอืผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการปฏบิตัติามกฎหมายทราบเกีย่วกบัคําขอนี ้

ในฐานะทีเ่ป็นผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เขาควรไดร้บัการปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมคนอืน่ๆ 
ในตําแหน่งนี ้คําขอเชน่นีต้อ้งไดร้บัการจดัการอย่างระมดัระวงัเพือ่ใหแ้น่ใจว่าเราเคารพกฎหมายและค่านิยมของเรา 
โดยทีย่งัรกัษาความสมัพนัธข์องเราเอาไว ้
 
การวิง่เตน้และการมส่ีวนรว่มทางการเมอืง 
 
เน่ืองจากกฎหมายทีก่าํกบัดูแลการวิง่เตน้และการสนับสนุนทางการเมอืงอาจมคีวามซบัซอ้นมากและแตกต่างกนัพอสมควรในแต่

ละทีท่ีเ่ราดําเนินธรุกจิ เราจงึตอ้งพยายามตรวจสอบการวิง่เตน้และการมสี่วนรว่มทางการเมอืง 
รวมถงึการใหเ้งนิทุนและการสนับสนุนดว้ยความระมดัระวงัอย่างยิง่ 
 
เราตอ้งไม่เขา้รว่มการวิง่เตน้กบัรฐัทุกระดบัหรอืการสนับสนุนทางการเมอืง (รวมถงึการบรจิาคเงนิ สนิคา้หรอืบรกิาร) ในนามของ 
Magna 
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากตวัแทนเจา้หนา้ทีข่ององคก์รทีไ่ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการเร ือ่งนีโ้ดยเฉพาะ  
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สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อทมีงานฝ่ายกจิการรฐับาล (ไปทีห่นา้ฝ่ายกจิการรฐับาลใน MagNET 
สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ) ฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด 
 
ถาม : เรากําลงัประสบปัญหาในการขออนุมตักิารออกแบบอาคารของโรงงานแห ่งใหม ่ของเราจากเทศบาล  
ฉนับงัเอญิสนิทกบัสมาช กิสภาเทศบาลคนหนึ่งและอยากจะเช ญิเธอมาด ืม่กาแฟเพ ือ่อธบิายเหตุผลท ีส่ภาควรจะส
นบัสนุนการอนุมตัคิร ัง้น ี ้ ฉนัท ําแบบน ัน้ ไดห้รอืไม ่ 
 
ตอบ: ไม่ได ้

เน่ืองจากการพบปะกบัเจา้หนา้ทีร่ฐัทีไ่ดร้บัเลอืกในลกัษณะนีจ้ะเป็นไปเพือ่วตัถุประสงคท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเชงินโยบาย 

จงึมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิการวิง่เตน้ตามกฎหมายทอ้งถิน่ได ้เราไม่ควรเขา้รว่มกระทําการวิง่เตน้ใดๆ 
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากตวัแทนของเจา้หนา้ทีอ่งคก์รทีไ่ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการเร ือ่งนีโ้ดยเฉพาะ  
 
ปรชัญาการดาํเนินงานของเราคอื เราทุกคน ทัง้พนักงานและผูบ้รหิาร 
มคีวามรบัผดิชอบรว่มกนัเพือ่ใหม้ั่นใจถงึความสําเรจ็ของแมกน่า เพื่อดําเนินความรบัผดิชอบนี ้
เราตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัยเ์สมอ 
น่ันหมายความว่าเราตอ้งปฏบิตัติามตวัอกัษรและเจตนารมณข์องกฎหมายทีนํ่าไปใชก้บัเรา รกัษาหลกัจรยิธรรมนี ้
และเคารพความมุ่งมั่นของเรา 
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นกัลงทุน / ผูถ้อืหุน้ของเรา 
 
การรายงานทางการเงิน 
 
ความน่าเชือ่ถอืของ Magna ขึน้อยู่กบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิของเรา 
และเราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรายงานทางการเงนิ 
และเราตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงินใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 
การควบคุมทางการเงนิออกแบบมาเพือ่ใหแ้น่ใจว่ารายงานถูกตอ้งในเวลาทีเ่หมาะสม เราจะไม่ยอมรบับุคคลทีด่ําเนินการ 
หรอืสั่งใหผู้อ้ืน่ดําเนินการ เพือ่หลกีเลีย่งการควบคุมเหล่านีด้ว้ยการแสดงขอ้มูลทีเ่ป็นเท็จหรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิ 
การกระทําเชน่น้ันเป็นการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมของเราอย่างรา้ยแรงและอาจมคีวามผดิทางอาญาดว้ย 
 
ถาม : ฉนัท ํางานในดา้นบญัช  ีและไดร้บัใบแจง้หนีจ้ ํานวนมากจากซพัพลายเออรร์ายใหญ่ 
หวัหน ้าของฉนัขอใหฉ้นับนัท กึใบแจง้หนีเ้หล ่าน ัน้ลงในไตรมาสถดัไป 
เธอบอกว่าการท ําเช น่น ัน้จะท ําใหผ้ลการดาํเน ินงานทางการเง ินของเราดขี ึน้และมผีลต่อราคาห ุน้ของเรา 
ฉนัควรปฏบิตัติามคําส ัง่ของเธอหรอืไม ่ 

 
ตอบ: ไม่ควร การลงวนัทีท่ีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืการรายงานค่าใชจ่้ายล่าชา้อาจส่งผลใหก้าํไรดเีกนิจรงิในไตรมาสนี ้

และอาจสง่ผลตอ่ผลการดําเนินงานทางการเงนิของเราได ้ การไม่สามารถบนัทกึขอ้มูลทางการเงนิทัง้หมดไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
หรอืแมแ้ต่การกระทําโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอื Magna ก็ตาม 

เป็นการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมนีแ้ละหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป หากเราถกูขอใหท้ําเชน่นี ้เราควรปฏเิสธ 
หากเรารูส้กึไม่สบายใจหรอืถูกกดดนัต่อไป 

เราตอ้งรายงานสถานการณด์งักล่าวต่อเจา้หนา้ทีก่ารเงนิทีส่ํานักงานของกลุ่มหรอืบรษิทั ฝ่ายกฎหมาย 
หรอืฝ่ายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทนัท ีนอกจากนีเ้รายงัสามารถรายงานปัญหาไดโ้ดยใช ้Magna Hotline 
 

การซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ม่เหมาะสม 

บางคร ัง้ เราอาจสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัเกีย่วกบั Magna ซพัพลายเออร ์คู่แข่ง ลูกคา้ 
หรอืหุน้ส่วนธรุกจิของเราเน่ืองจากการทํางาน หากเราใชข้อ้มูลวงในนีเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
อาจทําใหเ้ราไดเ้ปรยีบอย่างไม่เป็นธรรมเหนือนักลงทนุรายอืน่ การซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์อย่างหุน้หรอืพนัธบตัร 
โดยใชข้อ้มูลภายใน เป็นเร ือ่งผดิกฎหมาย และอาจมบีทลงโทษรา้ยแรง ดงัน้ัน หากเรามขีอ้มูลภายในเกีย่วกบั Magna 
หรอืบรษิทัอืน่ 
หา้มทําการลงทุนในบรษิทัน้ันจนกว่าขอ้มูลน้ันจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและนักลงทุนไดม้โีอกาสประเมนิขอ้มูลดงักล่าวแลว้ 
 
เรายงัถูกหา้มแบ่งปันขอ้มูลภายในใหแ้กเ่พือ่นรว่มงานหรอืบุคคลภายนอกบรษิทั Magna 
หากบุคคลเหล่าน้ันไม่ไดร้บัอนุญาตใหไ้ดร้บัขอ้มูลน้ัน 
การหา้มนีย้งัครอบคลุมถงึการแบ่งปันขอ้มูลภายในใหแ้ก่ญาตหิรอืเพือ่นอกีดว้ย 
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มขีอ้กาํหนดทีเ่ขม้งวดยิง่ขึน้ต่อกรรมการและเจา้หนา้ทีข่องเราและบุคคลอืน่ๆ 
ทีไ่ดร้บัมอบหมายซึง่มรีายชือ่อยู่ในนโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในและการปิดบงั 
บุคคลเหล่านีถู้กหา้มซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องแมกน่าในบางชว่งระยะเวลา 
 
นโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในและการปิดบงัของเราใหแ้นวทางในการหลกีเลีย่งการซือ้ขายโดยใชข้อ้

มูลภายในและการเปิดเผยทีไ่ม่เหมาะสม 
 
ถาม : จากรายงานภายใน  
ฉนัทราบว ่ายอดขายของเราเพ ิม่ข ึน้อย ่างมนี ยัส ําคญัและผลกําไรในไตรมาสนีจ้ะสูงกว ่าท ีน่ กัว เิคราะหอ์ ุตสาหกรรม
คาดการณ  ์ฉันสามารถบอกน ้องสาวใหซ้ ือ้ห ุน้ของ Magna 
ก่อนท ีเ่ราจะประกาศผลกําไรของไตรมาสนีแ้ก่สาธารณะหรอืไม ่ 
 
ตอบ: ไม่ได ้การใชข้อ้มูลภายในเพือ่ผลประโยชนข์องเราเองหรอืผูอ้ืน่ รวมถงึครอบครวัและเพือ่นของเรา 
ขดัต่อหลกัจรยิธรรมของเราและผิดกฎหมาย 
 

การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ 
 
ในฐานะบรษิทัมหาชน เรามหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการใหข้อ้มูลทีค่รบถว้น ถูกตอ้ง 
และในเวลาทีส่มควรในเอกสารทีเ่ผยแพรต่่อสาธารณะ เราใหค้วามสําคญักบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบนีอ้ย่างมาก 
และพยายามปฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลทางธรุกจิ การดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของเรา 
ในการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทางกฎหมายทีซ่บัซอ้นเหล่านี ้เราไดต้ ัง้คณะกรรมการดา้นการเปิดเผยขอ้มูลองคก์รขึน้ 
ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารอาวุโสขององคก์ร 
 
พนักงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหพู้ดคุยกบัสือ่หรอืผูถ้อืหุน้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะในลกัษณะใดก็ตาม 
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งและนโยบายว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัองคก์ร 
 
สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นนโยบายว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัองคก์ร 
 
  



 จรยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณ ปี 2022 
            Magna International  

15 

พนกังานของเรา 
 
 
ความหลากหลายของพนักงานของเราคอืทีม่าของความแข็งแกรง่สําหรบับรษิทัระดบัโลกของเรา ดงัน้ัน 
เราจงึใหค้วามสําคญัและเคารพคนทีม่ภีูมหิลงั ความสามารถ และความคดิเห็นแตกต่างกนั 

 
สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั 
 
เราจําเป็นตอ้งทํางานในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสะอาด 
เราพยายามเป็นผูนํ้าของอุตสาหกรรมในการรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชวีอนามยัในทุกๆ 
ธรุกจิของเราและห่วงโซอุ่ปทานของเรา 
 
เรามุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามและสรา้งความมั่นใจว่าซพัพลายเออรข์องเราปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
อาชวีอนามยั และความปลอดภยัทัง้หมดทีบ่งัคบัใชก้บัเรา 
โดยทําใหแ้น่ใจว่าโปรแกรมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกนําไปใชแ้ละตดิตามตลอดเวลาสําหรบัการดําเนินการแต่ละคร ัง้  
 
ความมุ่งมั่นของเราดา้นสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชวีอนามยัอธบิายอยู่ใน กฎบตัรพนกังาน และ หลกัการดําเนินงาน 
และอธบิายโดยละเอยีดใน นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 
 
การปกป้องขอ้มูลส่วนตวั 
 
เราเคารพความเป็นส่วนตวัของพนักงานของเราและมุ่งมั่นทีจ่ะปกป้องขอ้มูลส่วนตวัของพนักงาน 
เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย อย่างโปรง่ใส และเป็นธรรม 
เราจะดําเนินการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องความสมบูรณแ์ละความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ถาม : ฉนัท ํางานในแผนกทรพัยากรบุคคล   บรษิทัการตลาดแห ่งหนึ่งขอท ีอ่ยู ่ของพน ักงานท ุกคน  
เพ ือ่ท ีเ่ขาจะส ่งข อ้มูลเก ีย่วกบัคลนิ ิกทางการแพทยแ์ห ่งใหม ่ไปให  ้ 
แมว้ ่าพนกังานอาจจะไดร้บัประโยชนจ์ากขอ้มูลนี้ แต่ฉนัก็ปฏเิสธบรษิทัการตลาดน ัน้ ไป  ฉนัท ําถูกตอ้งหรอืไม ่ 
 
ตอบ: ใช ่ทีอ่ยู่ของเราเป็นขอ้มูลส่วนตวัและควรเปิดเผยเฉพาะธรุกจิทีถู่กกฎหมายและเหตุผลดา้นการจา้งงาน 

หรอืเมือ่กฎหมายกาํหนดเท่าน้ัน  ในกรณีนี ้

การทําการตลาดบรกิารแกพ่นักงานเป็นเหตุผลทีไ่มส่มควรในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั 
การกระทําเชน่น้ันจะเป็นการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมของเรา และอาจผดิกฎหมายภายใตก้ฎหมายความเป็นส่วนตวัของทอ้งถิน่ 

 
การเคารพสทิธมินุษยชน 
 
การเคารพสทิธมินุษยชนของพนักงานและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอืน่ ๆ เป็นหวัใจสําคญัของปรชัญาองคก์รทีเ่ป็นธรรมของเรา 
เรามุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นสทิธมินุษยชนทัง้หมดทีบ่งัคบัใชก้บัเรา 
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เราเชือ่ในการปฏบิตัทิียุ่ตธิรรมและเท่าเทยีมกนั ซึง่สอดคลอ้งกบักฎบตัรพนักงานของเรา 
เราไดก้าํหนดนโยบายการล่วงละเมดิและการเลอืกปฏบิตัไิวเ้ป็นอย่างด ี
ซึง่ชว่ยใหม้ั่นใจว่าทุกคนจะไดร้บัสภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ํางานทีเ่คารพนับถอื 
และขัน้ตอนการรอ้งเรยีนและสอบสวนเพือ่ชว่ยแกไ้ขพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม นโยบายทอ้งถิน่ของเรายกย่องความหลากหลาย 
ส่งเสรมิความอดทนตอ่แนวปฏบิตัแิละความเชือ่ของแต่ละบุคคล และอํานวยความสะดวกแกผู่ท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื 
โดยองิจากเหตุทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายทัง้หมด 
เรายงัมนีโยบายทีเ่ป็นปฏปัิกษต์่อการกลั่นแกลง้และความรุนแรงในสถานทีท่ํางาน 
 
เราจดัเตรยีมใหม้สีภาพการทาํงานทียุ่ตธิรรมสําหรบัพนักงานของเรา และไม่ยอมใหม้กีารใชแ้รงงานทาส เด็ก 
หรอืการบงัคบัใชแ้รงงานในองคก์รหรอืห่วงโซอุ่ปทานของเรา  
มาตรฐานแรงงานสากลของเรายอมรบัปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิอนุสญัญาขัน้พืน้ฐาน 8 
ประการขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และปฏญิญา ILO ว่าดว้ยหลกัการพืน้ฐานและสทิธใินการทํางาน 
รว่มกบัขอ้กาํหนดทางกฎหมายของประเทศ 
เราตระหนักถงึสทิธขิองพนักงานของเราในการทํางานและเชือ่มโยงอย่างเสรภีายใตเ้งือ่นไขทียุ่ตธิรรมในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัแ

ละใหเ้กยีรต ิซึง่เรามุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามหรอืเกนิกว่าขอ้กาํหนดของมาตรฐานการจา้งงานทีบ่งัคบัใช ้
 
สิง่ทีส่อดคลอ้งกบักฎบตัรพนักงานของเราคอืความมุ่งมั่นของเราทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางการชดเชยทีไ่ม่เลอืกปฏบิตัซิ ึง่ชดเชยพนัก

งานอย่างเป็นธรรมโดยคํานึงถงึเกณฑท์ีเ่ป็นรูปธรรมและหลกัการของความเสมอภาคภายในตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัภ

ายนอกโดยไม่คํานึงถงึลกัษณะส่วนบุคคล 
เราคาดหวงัใหซ้พัพลายเออรห์รอืบรษิทัอืน่ๆ ทีเ่ราทํางานดว้ยปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใชด้ว้ย  
 
ถาม : ฉนัสงสยัว ่าซพัพลายเออรร์ายหนึ่งของเราอาจใช แ้รงงานท ีม่ อีาย ุต ํา่กว ่ากําหนด ฉันควรท ําอย ่างไร  
 
ตอบ: รายงานต่อหวัหนา้งาน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการฏบิตัติามขอ้กาํหนด หรอืฝ่ายจดัซือ้โดยทนัท ี

 
ถาม : ฉนักําลงัพจิารณาการเล ือ่นตําแหน่งใหพ้นกังานคนหนึ่งท ีส่ ํานกังานเมอืงทรอย ร ฐัมชิ แิกน  
เขาจะมบีทบาทในการตดิต่อกบัซพัพลายเออรท์ ีอ่เมรกิาเหนือ แต่เม ือ่ฉนัพจิารณาคุณสมบตัทิ ีจ่ ําเป็นท ัง้หมดแลว้ 
ฉนักงัวลว ่าซพัพลายเออรข์องเราบางรายอาจไม ่สะดวกใจกบัความพกิารทางรา่งกายของเธอ 
การเล ือ่นตําแหน่งใหบุ้คคลอ ืน่แทนถอืเป็นการกระท ําท ีม่ เีหตุผลสมควรตามกฎหมายหรอืไม ่ 
 
ตอบ: ไมส่มควร เราพยายามใหโ้อกาสความกา้วหนา้ทีเ่ท่าเทยีมกนัแกทุ่กคน 

โดยไม่เลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุผลทีไ่ดร้บัการคุม้ครองทางกฎหมายอย่างความทุพพลภาพทางรา่งกาย 

หากเธอมคีุณสมบตัเิหมาะสมสําหรบังาน และสามารถปฏบิตัหินา้ทีส่ําคญัในงานได ้

เราตอ้งไม่ปฏเิสธการเลือ่นตําแหน่งตามความทุพพลภาพของเธอ 
 
ความหลากหลายและการอยู่รวมกนั 
 
พนักงานของเราเป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีส่ําคญัในบรษิทัระดบัโลกของเรา  เรามุ่งหวงัทีจ่ะดงึดูด รบัสมคัร 
และรกัษาผูม้คีวามสามารถทีม่ภีูมหิลงั มุมมอง และความสามารถทีห่ลากหลาย  เราตัง้เป้าทีจ่ะสรา้งสถานทีท่ํางานทีป่ลอดภยั 
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ใหเ้กยีรต ิและครอบคลุม โดยทีพ่นักงานของเราสามารถทุ่มเททัง้ตวัในการทํางาน ดําเนินชวีติตามค่านิยมหลกัของเรา 
บรรลุผลลพัธท์ีย่ ั่งยนื และปรบัปรุงแบรนดร์ะดบัโลกของเรา ซึง่ทัง้หมดนีห้ยั่งรากลกึในกฎบตัรพนักงานของเรา 
 
เราปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและการจา้งงาน รวมถงึกฎหมายทีห่า้มการเลอืกปฏบิตัแิละการล่วงละเมดิ 
รวมถงึกฎหมายทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสมในเร ือ่งความขดัแยง้ 
เรามุ่งมั่นทีจ่ะใหโ้อกาสการจา้งงานและความกา้วหนา้ในอาชพีทีเ่ท่าเทยีมกนัแกทุ่กคน โดยไม่เลอืกปฏบิตัโิดยพิจารณาจาก 
แต่ไม่จํากดัเพียง อายุ เชือ้ชาต ิศาสนา ชาตพินัธุ ์สผีวิ ลกัษณะทางกายภาพ เพศ รสนิยมทางเพศ 
อตัลกัษณ/์การแสดงออกทางเพศ ความแตกต่างทางภาษา สญัชาตหิรอืถิน่กาํเนิด สถานะทางครอบครวัหรอืการแต่งงาน 
ความสามารถทางรา่งกาย จติใจ และการพฒันา สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม 
หรอืลกัษณะส่วนบุคคลอืน่ใดทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย 
 

การสือ่สารดว้ยความระมดัระวงั 
เราตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเราเขยีนและพูดในระหว่างการทํางานและนอกเวลางานโดยสะทอ้นถงึความซือ่สตัยแ์ละมาตรฐานทีเ่ราถู

กคาดหวงั 

เพือ่ปกป้องชือ่เสยีงของ Magna และเราเอง 
จําเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราจะตอ้งจดัเตรยีมการสือ่สารทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรทัง้หมดดว้ยความระมดัระวงัและเขา้ใจว่าการสือ่สารเหล่านีอ้าจ

ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในอนาคต แมว้่าเราจะมเีสรภีาพในการพูดและมสีทิธติามกฎหมายในการสือ่สาร 
แต่เราตอ้งระวงัทีจ่ะไม่โพสตส์ิง่ใดบนโซเชยีลมเีดยีทีท่ําใหบ้รษิทัเสือ่มเสยีชือ่เสยีง ดูหมิน่ซพัพลายเออรห์รอืลูกคา้ 
เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั หรอืละเมดิลขิสทิธิแ์ละสทิธิใ์นสทิธบิตัรของ Magna 

นอกจากนี ้หากมบุีคคล เชน่ นักข่าว มอือาชพีในอุตสาหกรรม 
หรอืผูถ้อืหุน้ขอใหเ้ราพูดคุยหรอืแสดงความคดิเห็นในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั Magna 
เราตอ้งงดเวน้จากการแสดงความคดิเห็นและส่งต่อไปยงัโฆษกของ Magna ทีไ่ดร้บัอนุญาต 

 
นโยบายว่าดว้ยการสือ่สารดว้ยความระมดัระวงัของเรา นโยบายว่าดว้ยอเีมล ์อนิเตอรเ์น็ตและสือ่สงัคมออนไลน ์และ 
นโยบายว่าดว้ยการสือ่สารกบัสือ่ภายนอก เป็นแหล่งขอ้มูลทัง้หมดทีเ่ป็นประโยชนส์ําหรบัประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สาร 
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ถาม : บางคร ัง้ฉ ันระบายความคบัข อ้งใจของฉนักบัซ พัพลายเออรร์ายหนึ่งบนหน ้า Facebook ท ีฉ่นัม เีพ ือ่นอยู่ 
250 คน  ฉนัท ําในเวลาส ่วนตวัและต ัง้ค ่าเป็นส ่วนตวั 
จงึม เีฉพาะเพ ือ่นและครอบครวัของฉนั เท ่าน ัน้ท ีส่ามารถเห ็นการอพั เดทเหล ่านี ้ ฉนัสามารถท ําไดห้รอืไม  ่ 
 
ตอบ: ไม่ได ้การโพสตล์งในสือ่สงัคมออนไลนไ์ม่ถอืเป็นส่วนตวัเสมอไป  

เราตอ้งไม่วพิากษว์จิารณซ์พัพลายเเอรข์องเราในพืน้ทีแ่สดงความเห็นสาธารณะใดก็ตาม 

หากขอ้กงัวลนีเ้กีย่วกบัซพัพลายเออรข์องเราเกีย่วขอ้งกบัการละเมิดหลกัจรยิธรรมนี ้โปรดรายงานต่อหวัหนา้งาน ฝ่ายกฎหมาย 
ฝ่ายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรอืผ่านทาง Magna Hotline คุณอาจแจง้ความกงัวลอืน่ๆ โดยใชก้ระบวนการ  'ประตูเปิด'' 
ของ Magna 

ถาม : 
ฉนัพบขอ้มูลท ีไ่ม ่ถูกตอ้งเก ีย่วกบัผลการดําเน ินงานล ่าส ุดของเราในบทความของหนงัสอืพมิพท์ ีโ่พสตท์างออนไล
น  ์ฉนัอยากจะแสดงความเห ็นบนเว ็บไซตข์องหนงัสอืพมิพน์ ัน้ดว้ยข อ้มูลท ีถู่กตอ้ง ฉนัควรท ําแบบน ัน้หรอืไม ่ 
ตอบ: ไม ่คุณควรแจง้แกเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายการสือ่สารองคก์รหรอืนักลงทุนสมัพนัธเ์กีย่วกบัขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้ง  
หากเราโพสตเ์กีย่วกบัธรุกจิของเรา เรากาํลงัทําหนา้ทีเ่ป็นโฆษกของบรษิทัทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต 

 
Magna Hotline 
 
หากเราทราบถงึการละเมดิหลกัจรยิธรรมนี ้หรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ เราสามารถพูดคุยกบัหวัหนา้งาน ฝ่ายกฎหมาย 
หรอืฝ่ายปฏบิตัติามขอ้กาํหนดได ้นอกจากนีเ้รายงัสามารถรายงานเหตุการณด์งักล่าวผ่านทาง Magna Hotline 
ทางออนไลนไ์ดท้ี ่www.magnahotline.com 
หรอืเราอาจใชเ้ว็บไซตด์งักล่าวเพื่อคน้หาหมายเลขโทรศพัทใ์นทอ้งถิน่ทีโ่ทรฟรสีาํหรบัแต่ละประเทศทีเ่ราดําเนินธรุกจิอยู่ 
โดยมบีรษิทัอสิระภายนอกเป็นผูใ้หบ้รกิารนีทุ้กวนัตลอด 24 ช ัว่โมง เราสามารถจดัทํารายงานของเราโดยไม่เปิดเผยตวัตน 
(เวน้แต่กฎหมายทอ้งถิน่จะหา้มไว)้ โปรดใหร้ายละเอยีดทีเ่พียงพอ เพือ่ใหค้วามกงัวลน้ันไดร้บัการตรวจสอบอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

 
ถาม : จะเกดิอะไรข ึน้ เม ือ่ฉ ันรายงานการฝ่าฝืนโดยใช  ้Magna Hotline 
 
ตอบ: รายงานทัง้หมดทีไ่ดร้บัผ่านสายด่วน Magna จะไดร้บัการตรวจสอบในขัน้ตน้โดยผูดู้แลระบบ Magna Hotline ของเรา 
ซึง่จะพจิารณาว่าจําเป็นตอ้งมกีารสอบสวนหรอืไม ่และใครควรเป็นผูนํ้าในการสอบสวน  

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวปฏบิตัใินการสบืสวน โปรดอ่านนโยบายการสอบสวนเชงิจรยิธรรมของเรา 

http://www.magnahotline.com/
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ธุรกจิของเรา 
 
การใชข้อ้มูลทีเ่ป็นความลบั 
 
เชน่เดยีวกบัทรพัยส์นิอืน่ๆ ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั ซึง่รวมถงึความลบัทางการคา้ ขอ้มูลทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์
และทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่ป็นของเรา ลูกคา้หรอืซพัพลายเออรข์องเรา เป็นส่วนทีม่คี่าในธรุกจิของเรา 
และเรามหีนา้ทีต่อ้งปกป้องขอ้มูลดงักล่าว 
นโยบายการกําหนดและการจดัการขอ้มูลของเรากาํหนดระดบัการรกัษาความลบัทีแ่ตกตา่งกนั 
โดยแต่ละระดบัมกีฎเกณฑข์องเฉพาะเกีย่วกบัวธิกีารจดัเก็บ คดัลอก ส่งต่อ และทําลายขอ้มูลในระดบัต่างๆ 
ไม่ควรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบักบับุคคลภายนอก Magna 
เวน้แต่กฎหมายกาํหนดหรอืเพือ่วตัถุประสงคท์างธรุกจิทีไ่ดร้บัอนุญาต และควรแบ่งปันเป็นการภายในโดยหลกั "เท่าทีจํ่าเป็นตอ้งรู"้ 
เท่าน้ัน 
 
ถาม : ฉนัจะสามารถปกป้องข อ้มูลท ีเ่ป็นความลบัของเราไดอ้ย ่างไร  
 
ตอบ: มหีลายขัน้ตอนทีเ่ราสามารถทําไดเ้พือ่ปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 

เราควรดําเนินการต่อบนัทกึและขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัดว้ยความระมดัระวงัอย่างยิง่ 
และไม่ปล่อยอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสข์องเราทิง้ไวโ้ดยไม่มใีครดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระหว่างการเดนิทางหรอืกจิกรรมทางธรุกจิ 
และเราควรหลกีเลีย่งการพูดคุยเร ือ่งธรุกจิของ Magna ในทีส่าธารณะ ตวัอย่างเชน่ ในลฟิตห์รอืเคร ือ่งบนิทีม่คีนแออดั 

เราตอ้งทําความคุน้เคยกบันโยบายและแนวทางการกาํกบัดูแลขอ้มูลของเราทีม่อียู่ใน MagNET.

การลงทุนและโอกาสขององคก์ร 
 
เราตอ้งหลกีเลีย่งสถานการณท์ีผ่ลประโยชนส์่วนตวัขดัแยง้กบัผลประโยชนข์อง Magna 
หรอืสถานการณท์ีท่ําใหเ้ขา้ใจว่าเป็นเชน่น้ัน  ตวัอย่างเชน่ หากเราคน้พบโอกาสทางธรุกจิเน่ืองจากการจา้งงานของเรา 
หรอืผ่านการใชท้รพัยส์นิหรอืขอ้มูลของ Magna เราตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชนส์่วนตวัจากโอกาสเหลา่นี ้
และตอ้งไม่ใชท้รพัยากรของ Magna เพือ่ประโยชนส์่วนตวั รวมทัง้ตอ้งไม่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมใดๆ ทีท่ําใหเ้ราแข่งขนักบั Magna 
  



 จรยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณ ปี 2022 
            Magna International  

20 

ถาม : ผมท ํางานดา้นวศิวกรรม  และระหว ่างท ีท่ ํางาน  
ผมคน้พบแบบการส ่งผ ่านใหม ่ท ีค่ดิว ่าน่าจะเป็นประโยชนก์บัลูกคา้ยานยนตข์องเราสองสามราย  
เน ื่องจากผมเป็นคนคน้พบแบบนี้ ผมสามารถท ําการตลาดแก่ลูกคา้โดยตรงไดห้รอืไม ่ 
 
ตอบ: ไม่ได ้การกระทําเชน่น้ันจะเป็นการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมของเรา ทรพัยส์นิทางปัญญาใดๆ 
ทีเ่ราสรา้งขึน้โดยเป็นส่วนหน่ึงของงานน้ันเป็นของ Magna นอกจากนี ้การออกแบบใดๆ 
ทีพ่ฒันาขึน้ในระหว่างการจา้งงานของเราที ่Magna และการใชท้รพัยากรของบรษิทั ทําให ้Magna มโีอกาสทางธรุกจิทีม่คีณุค่า 
เราตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชนส์่วนตวัจากสถานการณเ์หล่านีโ้ดยไม่ไดร้บัการอนุมตัจิาก Magna 
 
ถาม : ฉนักําลงัดูแลการเปิดแผนกใหม ่ และกําลงัเลอืกระหว ่างสองประเทศในการเข า้ไปดําเน ินธุรกจิ 
ประเทศหนึ่งเสนอการลดหย่อนภาษ ีส ่วนบุคคลใหก้บัพน ักงานอาว ุโส  (รวมถงึตวัฉ ัน เองดว้ย) 
หากเราเปิดแผนกของเราท ีน่ ั่น  ฉนัควรท ําอย ่างไร  
 
ตอบ: สทิธิใ์นการลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลนีก้อ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น เราไม่ควรตดัสนิใจในเร ือ่งสําหรบั Magna 

ทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิประโยชนส์่วนตวั 
กอ่นตดัสนิใจว่าจะเปิดแผนกใดใหเ้ปิดเผยความขดัแยง้นีต้ามนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องเรา 
และรอคําแนะนําเพิม่เตมิจากฝ่ายบรหิาร 
 

การหาประโยชนใ์หต้นเองและการปฏสิมัพนัธก์บัญาตแิละเพือ่น 
 
ประโยชนแ์ละความสมัพนัธส์่วนตวัของเราไม่ควรขดัขวางความรบัผดิชอบในการทํางานของเรา 
ดงัน้ันจงึเป็นการไม่เหมาะสมทีเ่ราจะเป็นหวัหนา้ของญาตหิรอืเพือ่นสนิท มคีวามสมัพนัธใ์ตบ้งัคบับญัชากบัพวกเขา 
หรอืมอีทิธพิลอย่างมากต่อการประเมนิผลการปฏบิตังิานหรอืค่าตอบแทนของพวกเขา 
และเป็นการไม่เหมาะสมทีจ่ะอยู่ในตําแหน่งว่าจา้ง ประเมนิผล ใหเ้งนิทุน หรอืตกลงสญัญาหรอืความสมัพนัธท์างธรุกจิอืน่ๆ 
กบัญาตหิรอืเพือ่นสนิท ธรุกจิหรอืองคก์รทีเ่รา ญาตหิรอืเพือ่นสนิทของเรามผีลประโยชนท์ีส่ําคญัอยู่ดว้ย 
 
คุณตอ้งแจง้แกห่วัหนา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากตําแหน่งหรอืผลประโยชนข์องญาตหิรอืเพือ่นสนิทของเรา 
หรอืผลประโยชนอ์ย่างมนัียสําคญัทีเ่รา ญาต ิหรอืเพือ่นสนิทของเรามใีนอกีบรษิทัหรอืองคก์รหน่ึง 
ส่งผลหรอืถูกเขา้ใจว่าจะส่งผลต่อการตดัสนิใจทีเ่กีย่วกบังานของเรา 
เราตอ้งเปิดเผยสถานการณเ์หล่านีต้ามนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องเรา เราตอ้งปฏบิตัติามมาตรการใดๆ 
ทีอ่าจนํามาใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่าการตดิต่อและการตดัสนิใจดงักล่าวทัง้หมดทําบนพืน้ฐานทียุ่ตธิรรมและโปรง่ใส 
 
ถาม : ผมเป็นผูจ้ดัซ ือ้ในแผนกจดัซ ือ้ 
ภรรยาของผมเพ ิง่ถูกว ่าจา้งใหเ้ป็นหวัหน ้าฝ่ายขายของซพัพลายเออรร์ายหนึ่งของเรา 
กรณีนีถ้อืเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืไม ่ 

 
ตอบ: ใช ่ตําแหน่งใหม่ของภรรยาคุณอาจส่งผลต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิของคุณหรอืทําใหผู้อ้ืน่เขา้ใจว่าเป็นเชน่น้ัน 

ความขดัแยง้นีค้วรไดร้บัการเปิดเผยตามนโยบายวา่ดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องเรา หากเป็นเชน่น้ัน 

ผูบ้รหิารจะสามารถประเมนิสถานการณแ์ละดําเนินมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่จดัการกบัความขดัแยง้ดงักล่าว 
การกระทําเชน่นีช้ว่ยทัง้ Magna และยงัปกป้องคุณและภรรยาจากการขอ้กล่าวหาเกีย่วกบัการดําเนินงานทีไ่มเ่หมาะสมอกีดว้ย 
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ตําแหน่งนอกองคก์ร 
 
เพือ่ชว่ยใหแ้มกน่าประสบความสําเรจ็ เราตอ้งอุทศิเวลาและความใส่ใจอย่างเต็มทีเ่พือ่งานของเราในระหว่างช ัว่โมงการทํางาน 
ดงัน้ัน เราอาจไม่ยอมรบัภาระผูกพนัภายนอกทีจ่ะลดเวลาและความสนใจทีเ่ราสามารถอุทศิใหก้บังานของเราที ่Magna 
 
เราถูกหา้มมใิหร้บัตําแหน่งทีไ่ดร้บัค่าจา้งหรอืไม่ไดร้บัค่าจา้งซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั Magna 
หรอืทําใหเ้กดิความขดัแยง้ดงักล่าว เวน้แต่จะมกีารเปิดเผยตามนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องเรา 
และไดร้บัอนุญาตทีจํ่าเป็นแลว้ 
 
ของขวญัและความบนัเทงิ 
 
ความสมัพนัธข์องเรากบัหุน้ส่วนธุรกจิของเราทัง้หมดตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของการตดัสนิใจทางธรุกจิทีซ่ ือ่สตัยแ์ละสมเหตุสมผล 
ดงัน้ัน หากเราใหห้รอืรบัของกาํนัลหรอืการเลีย้งรบัรอง (ซึง่อาจเป็นอะไรก็ไดท้ีม่คี่า) เราตอ้งระมดัระวงัไม่ใหป้ระนีประนอม 
หรอืเขา้ใจว่าประนีประนอมต่อความมุ่งมั่นในการตดิต่อธรุกจิทีเ่ป็นธรรม และการตดัสนิใจทีเ่ป็นประโยชนต์่อ Magna 
 
ในความสมัพนัธท์างธรุกจิกบัลูกคา้หรอืซพัพลายเออร ์การรบัหรอืใหข้องกาํนัลหรอืการเลีย้งรบัรองทางธรุกจิสามารถกระทําได ้
ตราบใดทีส่มควร เป็นคร ัง้คราว และมมีูลค่าไม่มาก ของกาํนัลหรอืการเลีย้งรบัรองใดๆ 
ทีเ่ราจดัเตรยีมไวจ้ะตอ้งถูกบนัทกึอย่างถูกตอ้งและโปรง่ใสในรายงานค่าใชจ่้ายของเรา รวมทัง้สมุดและบนัทกึของ Magna 
 
เน่ืองจากความเสีย่งทางดา้นกฎหมายทีม่ากขึน้ เราตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่ตดิต่อธรุกจิกบัเจา้หนา้ทีร่ฐั 
การเสนอของกาํนัลหรอืการเลีย้งรบัรองแกเ่จา้หนา้ทีร่ฐัตอ้งไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษร 
สามารถดูขอ้มูลเกีย่วกบัการอนุมตัทิีจํ่าเป็น 
รวมทัง้ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัของกาํนัลและการเลีย้งรบัรองไดท้ีน่โยบายว่าดว้ยของกํานลัและการเลีย้งรบัรอง 
 
ถาม : 
ซพัพลายเออรร์ายหนึ่งของเราเสนอต ัว๋เคร ือ่งบนิและท ีพ่ กัเพ ือ่ดูการแข ่งข นัทมีโปรดของฉนัในการแข ่งช งิแชมป์ 
ฉนัสามารถรบัไวไ้ดห้รอืไม  ่
 
ตอบ: ไม่ได ้การตดัสนิใจทางธรุกจิของเราตอ้งถูกขบัเคลือ่นดว้ยผลประโยชนข์อง Magna แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
การยอมรบัของกาํนัลทีม่ากเกดิไปอาจทําใหเ้ขา้ใจว่าเราอาจสนับสนุนซพัพลายเออรร์ายน้ันในการตดัสนิใจดา้นการจดัหาในอนา
คต เราสามารถรบัไดเ้ฉพาะของกาํนัลและการเลีย้งรบัรองทีส่มควร เป็นคร ัง้คราว และมมีูลค่าไม่มาก หากมขีอ้สงสยั 
ใหต้รวจสอบกบัฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายปฏบิตัติามขอ้กาํหนด 
 
ถาม : ผูต้รวจสอบของรฐัท ีด่ ําเน ินการตรวจสอบดา้นส ิง่แวดลอ้มในกล ุ่มบรษิทัฯ 
ของฉนัหลายคร ัง้ตลอดหลายปีท ีผ่ ่านมากําลงัจะคลอดลูกในเดอืนหน ้า  ฉนัอยากใหว้สิก ีเ้ป็นของขวญัแก่เขา 
ฉนัสามารถทาํไดห้รอืไม ่ 
 
ตอบ: การใหข้องกาํนัลหรอืการเลีย้งรบัรองแกเ่จา้หนา้ทีร่ฐัตอ้งใหค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

และจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัลิ่วงหนา้ตามนโยบายเก ีย่วกบัของขวญัและความบนั เท งิ สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ใหป้รกึษากบัฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายปฏบิตัติามขอ้กาํหนด  
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แหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 
หากเรามคีําถามหรอืตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัจรยิธรรมและจรยิธรรมของเรา 
เราสามารถตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายหรอืสมาชกิทมีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎหมายของ Magna 
รายชือ่สมาชกิในทมีการปฏบิตัติามกฎระเบยีบมอียู่ที ่magna.com 
หรอืหนา้การปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นจรยิธรรมและกฎหมายบน MagNET 
 
 
 
  

https://magna.com/
https://magna.com/
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อภธิานศพัท ์
ทกุอย ่างท ีม่ มี ูลค่า: สิง่ทีอ่าจอยู่ในรูปแบบของเงินสด (หรอืสิง่ทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด เชน่ บตัรของขวญั) ของขวญั 
การบรจิาคเพือ่การกุศล ค่าอาหาร ค่าเดนิทาง ตัว๋งานหรอืความบนัเทงิอืน่ๆ ค่าเล่าเรยีน ส่วนลด ค่าอุปการะ สญัญาในอนาคต 
การจา้งงานหรอืหุน้ของบรษิทั 

สนิบน : การจ่ายเงนิทีไ่ม่เหมาะสมประเภทหน่ึง 
สนิบนคอืสิง่ทีม่คี่าทีม่อบใหห้รอืเสนอแกบุ่คคลอืน่เพือ่ผลประโยชนส์่วนตวัทีอ่าจมองว่าเป็นการพยายามโนม้นา้วการกระทําหรอื
การตดัสนิใจทีจ่ะทํา (หรอืไม่ไดท้ํา) ในนามขององคก์รทีพ่วกเขาเป็นตวัแทน เพือ่ประโยชนห์รอืใหป้ระโยชนก์บั Magna  

การปฏบิตัติาม : การปฏบิตัติามตวัอกัษรและเจตนารมณข์องกฎหมาย หลกัจรยิธรรม และนโยบายทัง้หมดของเรา 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน :์ โดยทัว่ไป 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์มายถงึสถานการณท์ีเ่ราสามารถตดัสนิใจหรอืโนม้นา้วการตดัสนิใจทางธรุกจิของ Magna 
ในขณะทีผ่ลประโยชนส์่วนตวัของเรา (หรอืผลประโยชนข์องบุคคลทีคุ่ณเกีย่วขอ้งหรอืมคีวามสมัพนัธส์่วนตวั) 
แตกต่างจากผลประโยชนข์อง Magna 
 
ค่าอํานวยความสะดวก (หรอื “เง ินใตโ้ตะ๊”): รูปแบบหน่ึงของสนิบน 
ซึง่โดยทัว่ไปแลว้จะจ่ายใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องรฐัระดบัล่างเพือ่ขอรบับรกิารตามปกตหิรอืการพจิารณาที ่Magna 
จะมสีทิธไิดร้บัตามกฎหมาย 
 
ความส ุจรติ: ดว้ยเจตนาทีซ่ ือ่สตัยแ์ละจรงิใจ 

เจา้หน ้าท ีร่ ฐั: เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรฐับาล กระทรวงหรอืหน่วยงาน หน่วยงานสาธารณะระหว่างประเทศ 
หรอืบุคคลทีก่ระทําการในตําแหน่งหนา้ทีใ่นนามของรฐับาล กระทรวงหรอืหน่วยงานสาธารณะระหว่างประเทศ 
รวมถงึบุคคลอืน่ทีถู่กรวมใหเ้ป็นเจา้หนา้ทีร่ฐัตามการดําเนินการของเรา 

ขอ้มูลภายใน : ขอ้มูลทีนั่กลงทุนหรอืประชาชนทัว่ไปยงัไม่ทราบ 
และหากทราบแลว้จะเปลีย่นแปลงมุมมองทีม่ตี่อมูลค่าของบรษิทั หุน้ หรอืพนัธบตัรอย่างมนัียสําคญั ตวัอย่างไดแ้ก ่
การซือ้หรอืควบรวมกจิการทีส่ําคญั การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารอาวุโส การดําเนินคดหีรอืขอ้พิพาทแรงงาน 

เง ินใตโ้ตะ๊: 
สนิบนรูปแบบหน่ึงทีจ่่ายหรอืมกีาํหนดจ่ายเงนิจํานวนหน่ึงคนืเพือ่เป็นการตอบแทนส่วนตวัสําหรบัการสนับสนุนการจดัการทางธรุกจิ 

การว ิง่เตน้ : การสือ่สารกบัเจา้หนา้ทีร่ฐัในระดบัรฐับาล รวมถงึบุคคลทีไ่ดร้บัเลอืกจากสํานักงานรฐั 
เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของหน่วยงานรฐั ทีม่เีจตนาเพือ่ส่งเสรมิ ต่อตา้น หรอืมผีลต่อการตดัสนิใจ 

ขอ้มูลส ่วนบุคคล:  ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีร่ะบุตวัตนหรอืระบุตวับุคคลได ้
บุคคลอาจสามารถถูกระบุตวัตนไดห้ากสามารถระบุตวัตนไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม โดยอา้งองิกบั (i) ขอ้มูลระบุ เชน่ ชือ่ 
หมายเลขประจําตวัประชาชน หรอืขอ้มูลสถานที ่หรอื (ii) ปัจจยัทีแ่สดงรายละเอยีดทางกายภาพ สงัคม 
หรอืการเงนิเกีย่วกบัพวกเขา 

การประมวลผลขอ้มูลส ่วนบุคคล: การดําเนินการใดๆ ทีท่ํากบัขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึการรวบรวม บนัทกึ จดัระเบยีบ 
จดัโครงสรา้ง จดัเก็บ เปลีย่นแปลง ใช ้เปิดเผย ลบ หรอืทําลายขอ้มลูส่วนบุคคล 
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ญาตหิรอืเพ ือ่นสนิท : ไดแ้ก ่คู่สมรส คู่อาศยั บุตร บดิามารดา ปู่ย่า ตายาย หลาน พีน่อ้ง ลุงป้านา้อา หลานสาว หลานชาย 
ญาตขิองคู่สมรส ความสมัพนัธแ์บบลูกเลีย้ง/บุตรบุญธรรม/บุตรทีร่บัอุปการะ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณซึง่อาศยัอยู่ในบา้นของเรา 
และเพือ่นทีเ่ราคบหาสมาคมนอกสถานทีท่ํางาน 

ผลประโยชนท์ ีม่ นี ยัส ําคญั: ถอืว่าบุคคลมผีลประโยชนท์ีม่นัียสําคญัในธรุกจิ หาก (i) ควบคุมหุน้ สนิทรพัย ์
หรอืผลประโยชนอ์ืน่ๆ ของธรุกจิ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม เป็นสดัส่วนรอ้ยละสบิ (10%) ขึน้ไป (ii) 
ไดล้งทุนเป็นสดัส่วนรอ้ยละสบิ (10%) ขึน้ไปจากมูลค่าสุทธขิองธรุกจิน้ันๆ (iii) มบีทบาทผูนํ้าในธรุกจิ หรอื (iv) 
อาจไดร้บัผลประโยชนโ์ดยตรงจากธรุกจิสมัพนัธต์่อ Magna 

บุคคลท ีส่าม : บุคคล องคก์ร หรอืธรุกจิทีด่ําเนินการนอก Magna 

 
 
ประกาศใชค้ร ัง้แรก: 1 พฤษภาคม 2016 
เวอรช์นัปัจจุบนั: 1 พฤษภาคม 2022 
ตรวจสอบคร ัง้ถดัไป: Q2 2025 
ออกโดย: Ethics and Legal Compliance 
อนุมตัโิดย: คณะกรรมการบรหิาร  
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