หลักจรรยาบรรณของ
กลุ่มบริ ษัท คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ จากัด

จัดทำขึน้ ณ วันที่ 25 กรกฎำคม ปี ค.ศ. 2017

คำปรำรภจำกท่ ำนประธำนบริ ษัท

การดาเนิ นกิ จกรรมของกลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ จากัด เชื่ อมโยงกับสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ และส่ งผล
อิทธิ พลต่อสังคม สิ่ งที่ มีความจาเป็ นเพื่อที่ จะอยู่ร่วมกับสังคมและปรับปรุ งมูลค่าองค์กรต่อไปจะไม่ใช่เพียงการเพิ่มผลกาไร
เท่านั้นยังต้องตอบสนองความต้องการและสร้างความไว้วางใจยังผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วมทั้งหมดที่ อยู่โดยรอบกลุ่มบริ ษทั เรา
ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ในชุมชน ฯลฯ
เพื่อการบรรลุภารกิ จกลุ่ม “Global Kawasaki” ที่ อุทิศตนให้กบั การมีชีวิตที่ อุดมสมบูรณ์ของผูค้ นทัว่ โลกและอนาคตของ
สภาพแวดล้อมโลก ได้มีการเรี ยกร้องให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้ ยงั ต้องมีความ
ประพฤติที่ถูกต้องในฐานะบริ ษทั ในทุกกิ จกรรมการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งหมด อาทิ เช่น การดาเนิ นธุ รกิ จอย่างถูกต้อง การ
พยายามต่อต้านการทุจริ ต การใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ จากัดได้พฒั นาธุ รกิ จหลายหลากในหลายประเทศทัว่ โลกและมีพนักงาน
หลายคนที่ มีสัญชาติและภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ แตกต่างกันทางานอยู่เป็ นจานวนมาก ในฐานะที่ เป็ นบริ ษทั ระดับโลก กลุ่ม
บริ ษทั
กรรมการและพนักงานแต่ละคนจะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับระดับประเทศและระดับภูมิภาคที่ ทา
ธุ รกิ จ ปฏิ บตั ิตามกติกาสากลและบรรทัดฐานทางหลักจริ ยธรรม ต้องเข้าใจและเคารพในความหลากหลาย เช่น ความเป็ นปั จเจก
ชน วัฒนธรรม ประเพณี และธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ฯลฯ
กลุ่มบริ ษทั เราได้ให้การสนับสนุ นการดาเนิ นการที่ ถูกต้องของผูบ้ ริ หารและพนักงานตามกฎระเบี ยบของบริ ษทั “กฎเกณฑ์
ด้านหลักจรรยาบรรณของบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ จากัด” ที่ มีมาตั้งแต่อดี ต และ “แนวทางจริ ยธรรมของกลุ่มบริ ษทั
คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ทวั่ โลก” จากมุมมองดังกล่าวนี้ ได้บูรณาการและพัฒนาสิ่ งเหล่านี้ และได้กาหนด “หลักจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์” ขึ้นใหม่เพื่อเป็ นมาตรฐานทางจริ ยธรรมที่ สมควรเป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจเมื่อ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ทั้งหมดทางานร่ วมกัน
ข้าพเจ้าในฐานะประธานบริ ษทั ขอประกาศว่า ข้าพเจ้าตระหนักอย่างลึ กซึ้ งว่า “หลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ
เฮฟวี อินดัสทรี ส์” นี้ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลกได้รวมตัวกัน ให้ความสาคัญต่อการเจรจา
กับผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วมในกิ จกรรมการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งหมดและเป็ นสิ่ งที่ จดั ทาขึ้นเพื่อการประพฤติปฏิ บตั ิที่ถูกต้อง
และจะตัดสิ นใจและประพฤติปฏิ บตั ิตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากเพียงไรก็ตาม
ขอให้ทุกท่านในกลุ่มโปรดตัดสิ นใจและประพฤติ ปฏิ บตั ิตนตามหลักจรรยาบรรณนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับท่านที่ มี
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโปรดพยายาม สอนสั่ง ปลูกฝั งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและตระหนักใจใส่ ที่จะประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
นอกจากหลักจรรยาบรรณนี้ ขอให้แต่ละฝ่ ายปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบโดยเคร่ งครัดโดยพยายามรับทราบและทาความเข้าใจ
กฎหมาย กฎระเบี ยบและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องและกฎเกณฑ์ที่จาเป็ นต้องรู ้ในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ความเพียรพยายามนี้ จะเชื่ อมโยงไปสู่ การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของกลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์อย่างแน่ นอน
ขอให้ทุกคนรวมพลังกันสร้างกลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมและสามารถทางาน
ได้อย่างภาคภูมิใจ

นายโยะชิ โนะริ คะเนะฮะนะ

สำรบัญ
คาปรารภจากท่านประธานบริ ษทั
วิธีการใช้หลักจรรยาบรรณนี้
ภารกิ จองค์กรและ CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม) ของกลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ
โครงสร้างเบื้ องต้นของหลักจรรยาบรรณฉบับนี้
ขอบเขตของการบังคับใช้หลักจรรยาบรรณฉบับนี้
ความสัมพันธ์กบั กฎหมายของแต่ละประเทศ
การติดต่อในกรณี ที่ท่านพบเห็ นการล่วงละเมิด
ห้ามกระทาให้พนักงานอยู่ในสถานะเสี ยเปรี ยบจากรายงานการล่วงละเมิดหลักจรรยาบรรณ
ในกรณี ที่ท่านลังเลใจ
เกี่ ยวกับการแก้ไขหลักจรรยาบรรณ
ระบบการกากับดูแลความประพฤติของกลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ จากัด
<หลักจรรยาบรรณ>
1 เพื่อการปฏิ บตั ิที่ถูกต้อง
1-1 การดาเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรม
1-2 การให้ของขวัญและการรับรองลูกค้า
1-3 กิ จกรรมทางการเมืองและการล็อบบี้
1-4 ไม่ยุ่งเกี่ ยวกับองค์กรอาชญากรรม
1-5 ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
1-6 การควบคุมการนาเข้าและส่ งออก
1-7 การป้ องกันการฟอกเงิ น
1-8 รายงานทางการเงิ นที่ ถูกต้องและครบถ้วน
1-9 การซื้ อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน
1-10 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
1-11 การปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล
1-12 การเคารพสิ ทธิ ดา้ นทรัพย์สินทางปั ญญา
2 เพื่อการเผชิ ญหน้ากับผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วม
2-1 คุณภาพกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริ การ
2-2 การปฏิ บตั ิตามหลักจริ ยธรรมของวิศวกร
2-3 การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน
2-4 การกาจัดการใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ขดั ต่อหลักจริ ยธรรม
2-5 การบริ จาคและการสนับสนุ น
2-6 การเปิ ดเผยข้อมูล ของบริ ษทั
2-7 การเคารพในความหลากหลายของทรัพยากรบุคคล
2-8 ความปลอดภัยและสุ ขภาพของพนักงาน
2-9 การร่ วมมือกับคู่คา้ ทางธุ รกิ จ
2-10 การมีส่วนร่ วมต่อสิ่ งแวดล้อมโลก

วิธีกำรใช้ หลักจรรยำบรรณนี้
ภำรกิจองค์ กรและ CSR (ควำมรั บผิดชอบต่ อสั งคม) ของกลุ่มบริ ษัท คำวำซำกิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ จำกัด
【ภำรกิจองค์ กรของกลุ่มบริ ษัท คำวำซำกิ】
ภำรกิจองค์ กรของกลุ่มบริ ษัท คำวำซำกิ
กลุ่ มบริ ษัท คาวาซากิ ฯ ได้กาหนด “ภารกิ จองค์ก ร” ขึ้ น ใน ปี ค.ศ. 2007 เพื่อเป็ นเข็มทิศ ของบริ ษัทในกลุ่ ม ทั้งหมดซึ่ งได้ร วมภาระหน้าที่ ทางสัง คมที่ ตอ้ งกระทาในศตวรรษ
ที่ 21 คุ ณค่า ทั้งหมดที่มีสาหรั บการยกระดับ คุ ณค่า แบรนด์ กฎระเบี ยบในกิ จ กรรม
การบริ หารงาน นโยบายที่ เรี ยกร้ องความประพฤติป ฏิบ ัติ ในแต่ละวันของสมาชิ ก แต่ ละคน
ภำรกิจ (Mission) ของกลุ่ม (หน้า ที่ต่อสั งคม)
“ “Global Kawasaki” ที่อุทิศตนให้ กับกำรมีชีวิต ที่อุด มสมบู รณ์ ของผู้ คนทั่ วโลกและอนำคตของสภำพแวดล้ อ มโลก”
กลุ่ มบริ ษัท คาวาซากิ สร้ างสรรค์คุณ ค่าใหม่ โ ดยมุ่ งสรรค์ส ร้ างสัง คมในอนาคตที่ง ดงามและมี ความอุ ดมสมบูร ณ์ โดยสร้ า งความสมดุ ลย์กับสิ่ งแวดล้อมโลกด้ว ยศักยภาพใน
การบู ร ณาการเทคโนโลยีช้ ันนาในหลากหลายสาขา
คุ ณค่ ำ (Value) ของกลุ่ ม (คุ ณค่า ที่สาคัญ: จุ ดยืนต่อกลยุทธ์ แนวนโยบาย)
●ตอบสนองความต้อ งการที่หลากหลายของลู กค้า
●มุ่ งไปสู่ จุ ดสู งสุ ด ทางด้านเทคโนโลยี
●แสวงหาความเป็ นเอกลักษณ์และนวัตกรรม
หลักกำรบริ หำรของกลุ่ มคำวำซำกิ (นโยบายในการบริ หารของกลุ่ ม กฎเกณฑ์ในกิ จกรรมการบริ หารงาน)
1. ส่ งมอบผลิ ต ภัณ ฑ์และบริ การที่มีค วามปลอดภัย มี คุ ณ ภาพและสมรรถภาพสู ง แก่ ผูค้ นในโลก
2. อยู่ร่ วมกับโลก สังคม ท้องถิ่ นและผูค้ นโดยตระหนัก ในหน้าที่รั บผิดชอบทางสังคม
3. สร้ างและใช้ “ทรั พ ยากรบุ คคล” ในระดับ นานาชาติ โดยกาหนดให้ค วามไว้วางใจกันระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นวัฒ นธรรมองค์ก ร
4. วางแผนเพิ่มคุ ณค่าองค์กรโดยเน้น แนวทางไปที่ “เลื อกและมุ่ งเน้น” “เน้นคุ ณ ภาพเป็ นหลักและปริ มาณเป็ นรอง” “บริ หารจัดการความเสี่ ยง”
แนวทำงปฏิบัติภำยในกลุ่มบริ ษัทคำวำซำกิ (แนวทางในการปฏิ บตั ิใ นการดาเนิ นงานในแต่ละวัน )
1. มองด้ว ยมุ มมองในระยะยาวและเป็ นมุ ม มองระดับ โลก
2. ท้า ทายประเด็ นปั ญหาที่ ยากลาบาก
3. พยายามที่จะมุ่ งไปสู่ เ ป้ าหมาย
4. เป็ นพนัก งานที่ได้รับ ความไว้วางใจจากสั งคมและผูค้ น
5. เป็ นมื ออาชี พที่ ริเ ริ่ ม ปฎิ บ ัติ ในเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างอิ ส ระ
6. เป็ นส่ ว นหนึ่ งของทีม คาวาซากิ ที่ดี ที่ร่ วมแบ่ง ปั น ความภาคภูมิ ใจและความยิน ดี

【ควำมรั บผิดชอบต่ อสั งคมของกลุ่มบริ ษัท คำวำซำกิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ จำกัด】
ได้จดั ทา “CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม) 5 ประการ” ในปี ค.ศ 2010 เพื่อบรรลุ ภารกิ จของกลุ่ มในระดับที่ สู งขึ้ น
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเติมเต็มเนื้ อหาดังกล่ าว

CSR 5 ประการ
1. กิ จการ
2. การบริ หารงาน
3. พนักงาน
4. สิ่ งแวดล้อม
5. การอุทิศตนเพื่ อสังคม

เราจะใช้ความเชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีแ บบบู รณาการเพื่อสร้ างคุ ณค่าสู่ อนาคต
เราจะดาเนิ นการด้วยความซื่ อสัตย์อยู่เป็ นนิ จเพื่อให้คู่ควรกับความไว้วางใจของสังคม
เราจะสร้ างสรรค์สถานที่ ทางานที่ทุกคนอยากทางานตลอดไป
เราจะมุ่ งมัน่ ใน “การผลิ ตที่ ทาให้โลกยิ้มได้”
เราจะขยายขอบเขตแห่ งการอุ ทิศตนที่ เชื่ อมโยงสังคมและอนาคตเข้าด้วยกัน

โครงสร้ ำงเบื้องต้ นของหลักจรรยำบรรณฉบับนี้
No. / ชื่ อรายการ
มาตรฐานของกลุ่ ม

อธิ บายความเป็ นมาของแต่ละหัวข้อ มาตรฐานสากล คาอธิ บายเกี่ ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ ยวข้อง ฯลฯ

สถานการณ์ ที่สามารถเกิ ดขึ้ นอันเป็ นผลมาจากการละเมิ ด
กฎหมายหรื อ ละเลยเพิ ก เฉยต่อ มาตรฐาน

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อ ปฏิบตั ิ

ขอบเขตของกำรบังคับ ใช้ หลักจรรยำบรรณฉบับนี้
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ บงั คับใช้กบั ผู บ้ ริ หาร พนักงานประจา และพนักงานไม่ประจาของกลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด
ซึ่ งประกอบด้วยบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดและบริ ษทั ลู ก
นอกจากนี้ ยงั เรี ยกร้ องให้คู่คา้ ทางธุ รกิ จ เช่ น บริ ษทั ร่ วมทุ น บริ ษทั คู่คา้ ผูร้ ั บเหมา ตัวแทนจาหน่ าย ฯลฯ ปฏิ บตั ิ ตามหลักจรรยาบรรณนี้

ควำมสั มพันธ์ กับกฎหมำยของแต่ ละประเทศ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศและภู มิภาคที่ เราเข้าไปดาเนิ นธุ รกิ จ หากแนวทางการปฎิ บตั ิ สากล หรื อมาตรฐานและ
ข้อกาหนดที่ กาหนดโดยกฎหมายของแต่ละท้องถิ่ นมี มาตรฐานที่ สูง กว่าแนวทางการปฎิ บตั ิ น้ ี ให้ถือตามมาตรฐานที่ สูงกว่าเป็ นหลัก
มี ตวั อย่างหลากหลายสาหรั บแนวทางปฏิ บตั ิ สากล ได้แก่ แนวทาง OECD สาหรั บองค์กรข้ามชาติ , ISO 9000, ISO 14001, ISO 26000, ปฏิ ญญาสากลว่าด้วย
สิ ทธิ มนุ ษยชนและปฏิ ญญา ILO

กำรติดต่ อในกรณีที่ท่ ำนพบเห็นกำรล่ วงละเมิด
หากท่า นพบเห็ นการล่วงละเมิ ดหลักจรรยาบรรณนี้ โปรดแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องทราบทันที หากท่านประสบปั ญหาในการรายงานไปยัง
หัวหน้าหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง กรุ ณาติ ดต่อรายงานไปยังฝ่ ายหรื อเจ้าหน้าที่ ที่กากับดู แลความประพฤติ ของพนักงาน
แม้ว่าการละเมิ ดจะไม่เป็ นความจริ ง จะไม่มีการเรี ยกร้ องความรั บผิดชอบจากผู ร้ ายงานที่ รายงานแจ้งด้วยความจริ งใจ แต่จะมี การลงโทษหากรายงานด้วยเจตนา
ร้ ายหรื อรายงานเท็จ

ห้ ำมกระทำให้ พนักงำนอยู่ในสถำนะเสี ยเปรี ยบจำกรำยงำนกำรล่ ว งละเมิดหลักจรรยำบรรณ
จะไม่ทาให้ผูท้ ี่ ได้แจ้งรายงานเมื่ อพบเห็ นการล่วงละเมิ ดหลักจรรยาบรรณ ผู ท้ ี่ ติ ดต่อแจ้งด้วยความห่ วงใยและเป็ นกังวลต้องตกอยู่ในสถานการณ์เสี ยเปรี ยบหรื อ
ถู กตอบโต้แก้แค้น หากท่ านได้รับการกระทาดังกล่าว หรื อได้พบเห็ นการกระทาดังกล่าว โปรดรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชา หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ฝ่ ายหรื อเจ้าหน้าที่
ที่ กากับดู แลความประพฤติ ของพนักงานโดยด่ วน การตอบโต้แก้แค้น หรื อการมี ส่วนร่ วมในการแก้แค้นต้องได้รับการลงโทษทางวินัย

ในกรณีที่ท่ำนลังเลใจ
ในการปฏิ บตั ิ งานหากท่ านมี ความลังเลสงสัยว่าความประพฤติ ของท่า นมี ความเหมาะสมหรื อไม่ หรื อหากมี สถานการณ์ อื่นซึ่ งไม่ได้ระบุ ไว้ในจรรยาบรรณฉบับ
นี้ ขอให้ท่า นกรุ ณาถาม-ตอบคาถามต่อไปนี้ กับตัวเอง กระนั้นก็ดีห ากท่ านยังคงลังเลสงสัยอยู่ กรุ ณาปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง หน่ วยงาน
หรื อเจ้าหน้าที่ ที่กากับดู แลความประพฤติ ของพนักงาน
・การตัดสิ นใจดังกล่าวนั้นได้ละเมิ ดกฎหมายหรื อบรรทัดฐานทางสังคมหรื อไม่
・ในกรณี ที่แม้จะไม่ได้ละเมิ ดกฎหมายหรื อบรรทัดฐานทางสังคม มี การขัดต่อหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ หรื อกฎระเบี ยบของบริ ษทั หรื อไม่
・ท่านสามารถพูดคุ ยเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจและการกระทาของท่ านกับผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานหรื อสมาชิ กในครอบครั วได้อย่างภาคภู มิใจหรื อไม่
・ลู กค้า คู่คา้ ทางธุ รกิ จ หรื อชุ มชนโดยรอบตกอยู่ในสถานะที่ เสี ยเปรี ยบหรื อไม่
นอกจากนี้ โปรดให้ความระมัดระวังในกรณี ที่ท่า นได้ยินคาพูดดังต่อไปนี้ เนื่ องจากมี ความเป็ นไปได้ว่าอาจมี การละเมิ ด หลักจรรยาบรรณนี้
・ไม่มีใครเห็ นไม่เป็ นไรหรอก
・ใคร ๆ ก็ทา
・ที่ นี่ทาเช่ นนี้ เป็ นเรื่ องปกติ
・ถ้าทาให้เกิ ดผลลัพธ์ที่ดีข้ ึ นได้ วิธีการใดก็ได้

เกี่ยวกับกำรแก้ ไขหลักจรรยำบรรณ
ฝ่ าย CSR ของกลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด จะรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและแต่ละบริ ษทั ที่ อยู่ในกลุ่มบริ ษทั ทบทวนเนื้ อหานี้
เป็ นระยะ ๆ จัดทาฉบับ ร่ างแก้ไขตามความจาเป็ นและจะนาไปพิจารณาปรึ กษากับผูบ้ ริ ห ารในที่ ประชุ ม

ระบบกำรกำกับดูแลควำมประพฤติของกลุ่มบริ ษัท คำวำซำกิ เฮฟวี อินดัส ทรี ส์ จำกัด

รายงาน

รายงาน

ฝ่ ายกากับ ดู แ ลความประพฤติ

รายงาน ปรึ ก ษา

ฝ่ าย CSR

หัว หน้า ฝ่ ายกิ จ การ (Company
President ฯลฯ)
คาสั่ง

รายงานที่ เกี่ ยวกับการ
กากับดู แลความประพฤติ
หน่ ว ยงานรั บปรึ ก ษา
(ทนาย)

Feedback, Follow-up

รายงาน

คาสั่งนโยบาย
ของ
ทุ ก บริ ษ ัท

คณะกรรมการ CSR ของ
กลุ่มทั้ง หมด

รายงาน

คณะกรรมการ CSR
ฝ่ ายกิ จ การ
คาสั่ง

แต่ละฝ่ ายกิ จการ (Company ฯลฯ)

กลุ่มบริ ษทั ทั้งหมด

ประธานบริ ษทั

แต่ล ะหัว หน้าฝ่ าย (รวม
บริ ษทั ลูก )

รายงาน ปรึ ก ษา
ให้ค วามเห็ น

พนักงาน
สอนสั่ ง ให้ ค วามรู ้
ปลู ก ฝั ง

・คณะกรรมการ CSR ของกลุ่มทั้งหมด: พิจารณาและตัดสิ นใจใช้มาตรการต่ า ง ๆ เพื่อ การปฏิ บตั ิ ตามปรั ชญาพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณของบริ ษทั และ
ตรวจสอบสถานะการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบ

・ฝ่ ายกากับดู แลความประพฤติ : เราได้จัดตั้งหน่ วยงานที่ ทาหน้าที่ รับผิดชอบกากับดู แลความประพฤติ ในแต่ละฝ่ ายกิ จการ (สานักงานใหญ่ Company ฯลฯ)
・คณะกรรมการ CSR ฝ่ ายกิ จ การ: จัดตั้งคณะกรรมการ CSR ฝ่ ายกิ จการในแต่ ละฝ่ ายกิ จการ ผลักดันกิ จ กรรม CSR อื่ นและหลักในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ และ
รายงานผลการจัดกิ จกรรมต่อคณะกรรมการ CSR ของกลุ่มทั้งหมดผ่านหัวหน้า ฝ่ ายกิ จการ

1. เพื่อกำรปฏิบัติที่ถูกต้ อง

ในบทนี้ จะอธิ บายเกี่ ยวกับการกระทาที่ เราต้องใส่ ใจระวังจากมุ มมองของ “กฎเกณฑ์บริ ษทั และสังคม” เป็ นหลัก
บริ ษทั ถู กจากัดไปด้วยกฎระเบี ยบ กฎเกณฑ์และกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ การที่ มีการบังคับใช้กฎระเบี ยบต่าง ๆ เหล่ านี้ หมายความว่า มี ความเป็ นไปได้ที่ บริ ษทั
อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อสังคมในเขตพื้นที่ น้ นั
บริ ษทั ที่ ละเมิ ดฝ่ าฝื นกฎระเบี ยบและข้อบังคับ เหล่ านี้ จะทาให้สังคมเดื อดร้ อนและนาไปสู่ การสู ญเสี ยความไว้วางใจจากสังคมในที่ สุด
แม้แต่การละเมิ ดกฎเพียงเล็กน้อย ก็อาจเป็ นสิ่ ง ทาลายความเชื่ อมัน่ ที่ เราได้สะสมมาอย่างง่ายดาย
โปรดปฏิ บตั ิ ตนอย่างถู กต้องทั้งในเรื่ องที่ มีระบุ ไว้ ณ ที่ น้ ี และเรื่ องที่ ไม่ได้มีการเอ่ยถึ ง โดยปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศและกฎระเบี ยบของแต่ละ
บริ ษทั

1-1. กำรดำเนินธุ รกิจอย่ ำงเป็ นธรรม
เรำจะไม่ ขัดขวำงกำรแข่ งขันที่เป็ นธรรมและมีเสรี ภำพ
และเรำจะมุ่ งมั่นที่จะรั กษำตลำดที่ดี
ในการทาธุ รกิ จทั้งในและต่างประเทศ การแข่งขันที่ มีความเป็ นความธรรมมี เสรี ภาพและถู กต้องตามกฎหมายเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะทาให้ ตลาดดาเนิ น
ต่อไปได้อย่างถู กต้อง
แต่ละประเทศต่างก็มีกฎหมายการแข่งขัน (ในประเทศญี่ ปุ่นมี กฎหมายต่อต้านการผูกขาด)
จาเป็ นต้องใส่ ใจระวังในการมี ส่วนร่ วมของข้าราชการในการประมู ลสาธารณะ (การฮั้วประมู ลโดยข้าราชการ) และระมัดระวังที่ จะไม่ ละเมิ ดกฎหมายการ
แข่งขันในประเทศอื่ น ๆ ฯลฯ

※ในบางประเทศอาจมี การปรับใช้กฎหมายการแข่งขันภายในประเทศตนนอกอาณาเขต (การปรั บใช้กฎหมายของประเทศตนต่อการแข่งขันที่ ไม่ เป็ นธรรมที่
บังคับใช้ที่อื่นนอกจากประเทศตนเอง)
ในกรณี ที่ล ะเมิ ด กฎหมายการแข่ง ขัน บริ ษทั อาจต้อ งเสี ย เงิ นค่าปรั บเป็ นเงิ นจานวนมาก อาจถูก สั่ง ระงับการทาธุ รกรรม
ถูก สั่ง ระงับการดาเนิ นธุ ร กิ จ ฯลฯ
พนัก งานผูน้ ้ ันอาจต้อ งรั บโทษรุ นแรง เช่ น การจาคุก นอกจากนี้ ความเสี ย หายที่ เ กิ ดจากการละเมิ ดกฎหมายการแข่ง ขัน
อาจก่ อ ให้เ กิ ดการเรี ย กร้ อ งค่าเสี ย หายอย่างมากเนื่ อ งจากคดี แพ่ง

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・พวกเราจะไม่ ปฏิบตั ิตนต่อไปนี้
◆การมี ส่วนร่ วมในการประมู ลโดยเจรจาเสนอราคาประมู ลและกาหนดผูเ้ สนอราคาที่ มีราคาประมู ลสู งสุ ดไว้ล่วงหน้าเมื่ อมี การประมู ลสาธารณะ (การ
ฮั้วประมู ล หรื อ การสมยอมในการเสนอราคา)
◆การเจรจากาหนดราคาขายสิ นค้ากับบริ ษทั คู่แข่งอื่ นเพื่อป้ องกันราคาตกต่า (การผูกขาดราคา)
◆การกาหนดราคาขายให้กบั พนักงานขาย เช่ น ร้ านตัวแทนจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่ มบริ ษทั เรา (ราคาควบคุ ม )
◆การขายอย่างต่อเนื่ องโดยมี ราคาต่าอย่างไม่ สมควรซึ่ งยับยั้งการแข่งขันที่ ดีต่อตลาดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (การทุ่ มตลาด)

・เมื่ อดาเนิ นธุ รกิ จ เราจะไม่ ติ ดต่อกับบริ ษทั คู่แข่งอื่ นโดยปราศจากเหตุ ผลอันสมควร ในกรณี ที่ท่านมี การติดต่อกับบริ ษทั คู่แข่งอื่ น ให้มีการจดบันทึ กและระบุ
เหตุผลเพื่อให้รับทราบได้ในภายหลังว่าเป็ นเรื่ องที่ ปฏิบตั ิตามเหตุอนั สมควรและถู กต้อง

1-2. กำรให้ ของขวัญและกำรรั บรองลูกค้ ำ
เรำจะไม่ ให้ ของขวัญหรื อรั บรองลู กค้ ำที่ไม่ เหมำะสมอย่ ำงเด็ดขำด
กำรให้ ของขวัญและกำรรั บรองลูกค้ ำ
ในการให้ของขวัญและการรั บรองลู กค้าการตัดสิ นตามสามัญสานึ กที่ ไม่ เกิ นพอดี เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ น การให้ของขวัญและการรั บรองลู กค้าที่ มากเกิ นไปหรื อที่ ไม่
เหมาะสมจะขัดต่อการดาเนิ นธุ รกิ จการค้า ตามปกติและจะส่ งผลกระทบในทางลบต่อความโปร่ งใสของการดาเนิ นธุ รกิ จ ในหลายประเทศมี กฎหมายที่ เข้มงวด
และในบางประเทศมี การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับจานวนเงิ นสาหรั บการให้ของขวัญและการรั บรองลู กค้า ฯลฯ อย่างเป็ นรู ปธรรม
การให้ของขวัญและการรั บรองลู กค้า หมายถึ ง การมอบบางสิ่ งบางอย่างซึ่ งมี ค่าบางประการซึ่ งบุ คคล ครอบครั วของผูน้ ้ นั ญาติ เพื่อน ฯลฯ รับและแม้ว่าใน
ความเป็ นจริ งจะไม่ มีการมอบหรื อรั บของขวัญหรื อ การรั บรองลู กค้า การพยายามให้ ขอ้ เสนอ ให้คามัน่ สัญญาและจัดหาก็เข้าข่ายในการกระทาดังกล่ าวนี้ ด้วย
แม้จะเป็ นกรณี ที่เงิ นสาหรั บของขวัญหรื อการรั บรองลู กค้าจะเป็ นเงิ นไม่ มากก็ตาม ในกรณี ที่พยายามมอบหรื อรับของขวัญหรื อรั บรองลู กค้าโดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อแสวงหาผลกาไรที่ ไม่ เป็ นธรรม และเป็ นกรณี ที่เป็ นการกระทาต่อบุ คคลเดี ยวกันซ้ า ๆ ก็จดั เป็ นการกระทาที่ไม่ เหมาะสม
※การให้ของขวัญจะรวมสิ่ งที่ มูลค่าทั้งหมดไม่ ว่าจะเป็ นในรู ปเงิ นหรื อไม่ ใช่ ก็ตาม อาทิ เช่ น การเสนอเงิ น ของขวัญ สิ นเชื่ อ ค่าคอมมิ ชชั่น ส่ วนลด การใช้
คาพูดโน้มน้าว คืนเงิ น เป็ นต้น
การให้บริ การ หมายถึ ง การมอบตัว๋ หรื อเชิ ญชวนไปมหรสพ เช่ น กี ฬา วัฒนธรรม สันทนาการ ฯลฯ การจัดหาค่าเดิ นทางค่าที่ พกั สาหรับการเดิ นทาง หรื อการ
จัดหาอาหาร เมื่ อเชิ ญบุ คคลที่ สามเข้าร่ วมกิ จกรรมทางธุ รกิ จ การจัดหาสิ่ งเหล่ านี้ โดยที่ ผูม้ อบไม่ ได้ติดตามมาด้วย จัดเป็ นการให้ของขวัญ

กำรมอบของขวัญและรั บรองข้ ำรำชกำร
ของขวัญและการรั บรองแก่ ขา้ ราชการ หมายรวมถึ ง การมอบของขวัญและการรั บรองให้สมาชิ กสภาท้องถิ่ น ได้แก่ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร เจ้าพนัก งาน
ระดับประเทศและในท้องถิ่ นและยังรวมการมอบของขวัญและการรั บรองให้แก่ รั ฐบาล หน่ วยงานภาครั ฐ ตัวแทนรั ฐบาล และผูด้ าเนิ นการแทนด้วย
การให้ของขวัญและการรั บรองแก่ ขา้ ราชการในประเทศญี่ ปุ่นและในต่างประเทศถื อว่าเป็ นการติดสิ นบนและได้รับการลงโทษอย่างรุ นแรงตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศ นอกจากนี้ ในการปฏิบตั ิงานคุ ณอาจได้รับการเรี ยกร้ องขอให้ชาระเงินเพื่ออานวยความสะดวก (การรั บสิ นบนเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่ออานวยความ
สะดวกในการให้บริ การด้านการจัดการ) จากเจ้าหน้าที่ ขา้ ราชการของประเทศหรื อในภูมิภาคนั้น ๆ การชาระเงิ นเพื่ออานวยความสะดวกเป็ นสิ่ งต้องห้ามใน
หลายประเทศ
ในบางประเทศของขวัญและการรั บรองในองค์ก รเอกชนที่ ไม่เ หมาะสมอาจถูก ลงโทษ นอกจากนี้ การให้ของขวัญและการรั บรองแก่
ข้าราชการ นอกจากจะถูก ลงโทษตามกฎหมายของประเทศและภูมิภาคที่ ได้กระทา ยัง อาจถูกลงโทษในประเทศที่ สามอี กด้ว ย

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・ในการเสนอและรั บของขวัญหรื อ การรั บ รอง ให้ปฏิบตั ิตามกฎและระเบี ยบของแต่ละบริ ษทั และแต่ละแผนกอย่างเคร่ งครั ด
・ในการเสนอและรั บของขวัญหรื อ การรั บรอง เราจะยืนยันและปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
◆ไม่ ให้มีอิทธิ พลที่ ไม่ เหมาะสมต่อการตัดสิ นใจในการดาเนิ นธุ รกิ จ
◆จานวนเงิ นและเนื้ อหาจะต้องอยู่ภายในสามัญสานึ กซึ่ ง มี ความเหมาะสม
◆ต้องได้รับการอนุ มตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาล่ วงหน้า
◆ต้องลงบันทึ ก วันที่ เนื้ อหาและจานวนเงิ นของของขวัญและการรั บรอง ฯลฯ
・ในกรณี ที่พ บว่ามี การให้ของขวัญหรื อการรั บรองที่ ไม่ เหมาะสม ให้แจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง ฝ่ ายที่ กากับดู แลความประพฤติ ของพนักงาน หรื อ
ผูท้ ี่ ทาหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง
・ไม่ ให้ของขวัญหรื อการรั บรองแก่ ขา้ ราชการ หากคุ ณได้รับคาร้ องให้จ่ายเงิ นเพื่ออานวยความสะดวก ให้ลงบันทึ กข้อเท็จจริ งนั้นรายงานให้หัวหน้าและ
ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องรั บทราบ เพื่อขอรั บคาสั่งคาชี้ นาต่อไป

1-3. กิจกรรมทำงกำรเมื องและกำรล็อบบี้
เรำจะไม่ ใช้ หรื อมอบเงินหรื อสิ่ งของของบริ ษัทอย่ ำงไม่ ถู กต้ องเพื่ อกิจกรรมทำงกำรเมื อง และจะไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
กำรล็อบบี้ที่ไม่ เป็ นธรรม
กิจกรรมทำงกำรเมื อง
หน่ วยงานที่ รับผิดชอบต้องให้ความเห็ นในการดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมื องภายใน บริ ษทั และจัดหาสถานที่ แรงงานและทรั พย์สินของบริ ษทั อื่ น ๆ เพื่อทา
กิ จกรรมทางการเมื องอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ในหลายประเทศยังมี กฎหมายที่ เข้มงวดเกี่ ยวกับการบริ จาคเงิ นแก่ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงาน เราต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายทั้งหมดที่บงั คับใช้ใน
ประเทศและท้องถิ่ นที่ เราทาธุ รกิ จ ต้องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ กสภาท้องถิ่ น เจ้าหน้าที่ ของรั ฐบาล หน่ วยงานในท้องถิ่ น รั ฐบาล
หน่ วยงานภาครั ฐ ตัวแทนรั ฐบาลและผูด้ าเนิ นการแทน ฯลฯ
กิจกรรมกำรล็อบบี้
กิ จกรรมล็อบบี้ หมายถึ ง การติดต่อกับรั ฐสภา สมาชิ กผูแ้ ทนราษฎร ตัวแทนและผูด้ าเนิ นการแทนหน่ ว ยงานภาครั ฐเกี่ ยวกับประเด็นปั ญหาทางกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับซึ่ งอาจมี อิทธิ พลต่อกลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด
ในการเข้าร่ วมกิ จกรรมการล็อบบี้ เราต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ บงั คับใช้ท้ งั หมด และต้องประพฤติตนอย่างมี จริ ยธรรมในการติดต่อกับรั ฐบาล หน่ วยงาน
ภาครั ฐ ตัวแทนรั ฐบาลและผูท้ ี่ ดาเนิ นการแทน
ในหลำยประเทศและภูมิภำคมีกฎหมำยที่เข้ ม งวดเกี่ยวกับกำรบริ จำคเงิน ทำงกำรเมือ งและกิจกรรมกำรล็อ บบี ้ ในกรณี ที่มีกำรฝ่ ำฝื น บริ ษั ทฯ อำจ
ถูกฟ้อ งร้ องดำเนิน คดี ถูก ปรั บ ถูก สั่งระงับคุณ สมบัติ ถูกยกเลิกกำรดำเนิ นธุร กิจ ฯลฯ นอกจำกนี ้ พนักงำนผู้นัน้ อำจต้ อ งถูกดำเนิน คดีต ำมกฎหมำย
แพ่งและอำญำ ถูก ปรั บ จำคุก ฯลฯ

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・จะไม่ จดั หาทรั พย์สินของบริ ษทั เพื่อทากิ จกรรมทางการเมื องโดยไม่ ได้รับการอนุ มตั ิจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องแม้จะเกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จของบริ ษทั
・จะไม่ ใช้เวลาทางานและทรั พย์สินของบริ ษทั เพื่อทากิ จกรรมทางการเมืองส่ วนตัวโดยไม่ ได้รับการอนุ มตั ิล่วงหน้า
・ในการบริ จาคเงิ นทางการเมื อง จะดาเนิ นขั้นตอนที่ โปร่ งใสและเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อไม่ ให้ถูกมองว่าเป็ นการให้สินบน นอกจากนี้ ในกรณี ที่ตอ้ งมี
ความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับบุ คคลดังที่ ได้กล่ าวไว้แล้วในแง่ ของธุ รกิ จ ให้ดาเนิ นการด้วยใส่ ใจระวังอย่างเพียงพอเพื่อไม่ ให้เกิ ดการเข้าใจผิด
・เมื่ อดาเนิ นกิ จกรรมล็อบบี้ ในฐานะที่ เป็ นตัวแทนของกลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดจะมี การลงทะเบี ยนที่ เหมาะสมในแต่ละประเทศตาม
ความจาเป็ นและได้รับการอนุ มตั ิจากหน่ ว ยงานรั ฐบาลในท้องถิ่ นไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ เราจะติดต่อและปฏิบตั ิต นอย่างซื่ อสัตย์และตรงไปตรงมาต่อรั ฐบาล
หน่ วยงานภาครั ฐ และผูแ้ ทนรั ฐบาลตามกฎหมายที่ บงั คับใช้ท้ งั หมดอยู่เป็ นนิ จ

1-4. ไม่ ย่ ุงเกี่ยวกับองค์ กรอำชญำกรรม
意味が変わらないのですが、より簡潔な表現にしました。

เรำจะไม่ เข้ ำไปมีส่วนร่ วมกับ องค์ กรอำชญำกรรม เช่ น กลุ่มผู้ร้ำย มำเฟี ย

และองค์ กรที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเนื้อหำดังกล่ ำวในทำงปฏิบัติอย่ ำงเด็ดขำด
意味が変わらないのですが、より簡潔な表現にしました。
องค์กรอาชญากรรม คือ กลุ่ มหรื อบุ คคลที่แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จโดยการใช้ความรุ นแรง ใช้อานาจ หรื อวิธีการหลอกลวง เช่ น กลุ่ มผูร้ ้ าย
มาเฟี ย ฯลฯ
กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด ต้องมี เจตนารมณ์ อนั แน่ วแน่ ต่อองค์กรอาชญากรรม ฯลฯ ซึ่ งเป็ นภัยคุ กคามต่อความสงบเรี ยบร้ อยและความ
ปลอดภัยของสังคม โดยจะไม่ เข้าไปมี ส่วนเกี่ ยวข้องใด ๆ กับเรื่ องนี้ อย่างเด็ดขาด
ในการจัดการตอบสนองต่อการเรี ยกร้ องอย่างไม่ เป็ นธรรมจากองค์กรอาชญากรรมนั้นจาเป็ นต้องมี การจัดการโดยสร้ างความร่ วมมื ออย่างใกล้ชิดกับหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องต่าง ๆ เช่ น เจ้าหน้าที่ ตารวจ อยู่เป็ นนิ จ
ในกรณี ที่ได้มีส่ ว นร่ ว มในองค์ก รอาชญากรรมและมี ส่ว นร่ ว มในผลประโยชน์ ของกลุ่มคนดัง กล่าวในที่ สุด ก็จ ะส่ ง ผลให้เ กิ ดความเสี ย หาย
ต่อ ความไว้ว างใจของบริ ษทั อาจทาให้ มีก ารยกเลิ ก สัญญา ถูกถอดออกจากการประมูล เสนอราคา หรื อ ต้อ งรั บ การลงโทษตามกฎหมายและ
ข้อ กาหนดของแต่ล ะประเทศ นอกจากนี้ ยัง มี ความเป็ นไปได้ที่จ ะทาลายความไว้ว างใจจากลูกค้า

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・ยืนกรานอย่างหนักแน่ นและไม่ มีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องใด ๆ กับองค์กรอาชญากรรม ฯลฯ อย่างเด็ดขาด
・เราจะไม่ ยอมกระทาตามการข่มขู่ คุ กคาม หรื อการประท้วงใช้กาลัง ฯลฯ ขององค์กรอาชญากรรม ไม่ มีส่วนร่ วมในการจัด หาเงิ นทุ นและอานวยความ
สะดวกที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อคนเหล่ านั้นไม่ ว่าจะในกรณี ใด ๆ
・ ในกรณี ที่มีการข้องเกี่ ยวกับองค์กรอาชญากรรม ฯลฯ ให้ดาเนิ นการด้วยคนจานวนมากที่ สุดเท่ าที่ จะสามารถทาได้

ในกรณี ที่ ได้รับการข่มขู่ คุ กคาม ฯลฯ

ให้ติดต่อกับฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องโดยด่ วนและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ตารวจหรื อเจ้าหน้าที่ ของหน่ วยงานตุลาการรั บทราบและรอรั บคาสั่งดาเนิ นการ

1-5. ควำมขัดแย้ งด้ ำนผลประโยชน์
เรำจะเสี ยสละเพื่ อผลประโยชน์ ของบริ ษัท
จะไม่ กระทำเพื่ อผลประโยชน์ ของตนเองหรื อบุ คคลที่สำม
ความขัดแย้ง ด้านผลประโยชน์ หมายถึ ง เรื่ องที่ ขดั กันระหว่างผลประโยชน์บริ ษทั และผลประโยชน์ ส่วนบุ คคล
ในกรณี ที่มีสถานการณ์ ดงั กล่ าว ให้ยึดถื อประโยชน์และวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ก่ อนเป็ นอันดับแรก อย่าใช้สถานภาพในบริ ษทั เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตน นอกจากนี้ ห้ามมิ ให้ดาเนิ นการใด ๆ ที่ เป็ นอุ ปสรรคต่อการตัดสิ นใจอย่างเป็ นกลางและความเที่ ยงธรรมในการดาเนิ นงานข องบริ ษทั
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานของกลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด ต้องให้ความสาคัญต่อกลุ่ มบริ ษทั เราก่ อนเป็ นอันดับแรก ห้ามไม่ ให้ส่งผล
กระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยการมี ส่วนร่ วมในธุ รกิ จอื่ นโดยไม่ ได้รั บความอนุ มตั ิเห็ นชอบจากบริ ษทั รวมทั้งห้ามมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมขององค์กร
ธุ รกิ จอื่ น ๆ
นอกจากนี้ อนุ ญาตให้ใช้ทรั พย์สินของบริ ษทั (※) เฉพาะในกรณี ทางานเท่ านั้น ไม่ อนุ ญาตให้ใช้หรื อ นาทรั พย์สินบริ ษทั ออกไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เมื่ อ
จะต้องจัดการกับทรั พย์สินของบริ ษทั จาเป็ นต้องกระทาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง นอกจากนี้ เราต้องจัดวางมาตรการที่ จาเป็ นเพื่อป้ องกันไม่ ให้ทรั พย์สิน
ของบริ ษทั สู ญหาย
※ สิ นทรั พย์ของบริ ษทั มีท้ งั ที่ จบั ต้องได้และไม่ มีตวั ตน และมี ท้ งั สิ นทรั พย์ที่เป็ นรู ปธรรม เช่ น ที่ ดินอาคาร เครื่ องจักร อุปกรณ์ สิ นค้าคงคลังและเงิ น ฯลฯ
และสิ นทรั พย์ที่ไม่ มีตวั ตน เช่ น สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า ลิ ขสิ ทธิ์ และซอฟต์แวร์ ฯลฯ
ความขัด แย้ง ด้า นผลประโยชน์อ าจเป็ นต้นเหตุ กี ดขวางการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ หรื อ ก่ อ ให้เ กิ ดความเสี ย หายต่อ ความไว้ว างใจของบริ ษทั นอกจากนี้ การใช้
สิ นทรั พย์ของบริ ษทั เป็ นการส่ ว นตัว และการก่ อ ให้เ กิ ดความเสี ย หายต่อ ทรั พย์สินของบริ ษทั อาจเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารก่ อ ให้เ กิ ดความเสี ย หายต่อ ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษทั ในกรณี ที่ ก ระทาสิ่ ง เหล่า นี้ โ ดยปราศจากการอนุ มตั ิ ยินยอมจากบริ ษทั อาจถูกลงโทษตามกฎระเบี ยบของแต่ล ะบริ ษทั และอาจถูก ลงโทษด้วยการ
ลงโทษทางอาญาในฐานะผู้ประพฤติ ผิด และฉ้อ ฉล นอกจากนี้ ย งั อาจทาลายความไว้ว างใจจากลูกค้าอี กด้ว ย

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
ให้ระมัดระวังการกระทาต่อไปนี้ อย่างดี พ อ ซึ่ งอาจมี ส่วนพัวพันกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
นอกจากนี้ หากเกิ ดกรณี ดงั กล่ าวหรื อมี ความเป็ นไปได้ที่จะเกิ ดเรื่ องเช่ นนี้ ข้ ึน ให้ตรวจสอบกับผูบ้ งั คับบัญชา หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อทาการตัดสิ นใจ
◆พนักงานของกลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด ผูใ้ กล้ชิด เพื่อน หรื อ นิ ติบุคคลที่ ดาเนิ นการโดยบุ คคลดังกล่ าวเริ่ มต้นทาธุ รกิ จกับบริ ษทั
◆กรณี ที่ ใช้ขอ้ มู ลหรื อโอกาสทางธุ รกิ จที่ ได้รับจากทางานเพื่อประโยชน์ของตัวพนักงานเอง บริ ษทั คู่คา้ บริ ษทั คู่แข่งอื่ นหรื อ บุ คคลที่ สาม ฯลฯ
◆กรณี ที่ใช้สถานภาพภายในกลุ่ มบริ ษทั จ้างคนใกล้ชิดหรื อเพื่อนเข้าทางานภายในกลุ่ มบริ ษทั ของเรา
◆กรณี ที่มีการร้ องขอให้ท่านเข้ารั บตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หารขององค์กรอื่ น
◆กรณี ที่ท่านได้รับการว่าจ้างโดยกลุ่ มบริ ษทั อื่ นที่ นอกเหนื อจากกลุ่ มของเราและพยายามก่ อตั้งธุ รกิ จของตนเอง พึงระมัดระวังใส่ ใจกับการจัดการสิ นทรั พย์
ของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
◆จะไม่ พยายามที่ จะรั บผลกาไรเป็ นการส่ วนตัวโดยการจาหน่ าย โอนย้าย ขายทรั พย์สินของบริ ษทั โดยไม่ ได้รับอนุ ญาต ในกรณี ที่มีความจาเป็ นที่ ต ้องใช้
งานเพื่อวัตถุ ประสงค์ส่วนตัว ต้องขอรับการอนุ มตั ิจากแผนกที่ เกี่ ยวข้องไว้ล่วงหน้า
◆เราจะไม่ รับทรั พย์สินของบริ ษทั โดยผิดกฎหมายด้วยการจ่ ายเงิ นค่าใช้จ่ายที่ ผิดกฎหมายหรื อ การทาธุ รกรรมปลอม

1-6. กำรควบคุมกำรนำเข้ ำและส่ งออก
เรำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกำรนำเข้ ำและส่ งออก
กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด นาเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ การทัว่ โลกในฐานะที่ เป็ นบริ ษทั ขยายกิ จการทัว่ โลก นอกจากนี้ เรายังนาเข้าผลิ ตภัณฑ์
เทคโนโลยีและวัตถุ ดิบจากหลายประเทศและภูมิภาคอี กด้วย
ในการนาเข้าและส่ งออกได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับการนาเข้าและส่ งออกทั้งหมดที่ ใช้บงั คับกับประเทศและภูมิภาคที่ เราทาธุ รกิ จ
รวมถึ งมาตรการควา่ บาตรทางเศรษฐกิ จ
จากมุ มมองของการรั กษาความปลอดภัยในการรั กษาสันติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศ เพื่อที่ จะควบคุ มการส่ งออกสิ นค้าที่ สามารถนาไปใช้ใน
การทหารรวมทั้งอาวุธสงคราม ได้กาหนดมาตรการควา่ บาตร กฎหมายการส่ งออกในประเทศและภูมิภาค ฯลฯ ในฐานะที่ เป็ นข้อตกลงระหว่างประเทศ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการส่ งออกเหล่ านี้ ไม่ เพียงแต่จะควบคุ มผลิ ตภัณฑ์เท่ านั้น ยัง ควบคุ มการบริ การ เทคโนโลยีและข้อมู ล สาหรั บชาวต่างชาติที่ อยู่ในบาง
ประเทศและบางภูมิภาคเป็ นการชั่วคราว เช่ น แม้ว่าจะทางานที่ ทางานเดี ยวกันก็ตามก็อาจกลายเป็ นสิ่ งที่ ผิดกฎหมายได้ในการเปิ ดเผยข้อมู ลทางเทคโนโลยีโดย
ไม่ มีวิธีการที่ เหมาะสม
แม้ว่าท่ านจะไม่ ได้มีส่วนเกี่ ยวข้องโดยตรงในการดาเนิ นธุ รกิ จในต่างประเทศ การจัดแสดงนิ ทรรศการในต่างประเทศ การเดิ นทางไปทางานยังต่างประเทศ
การรั บส่ งเอกสาร ข้อมู ลไปยังฐานที่ ต้ งั ของบริ ษทั ในต่างประเทศผ่านทางอี เมล การส่ งมอบคอมพิวเตอร์ หรื อสื่ ออื่ น ๆ ไปยังฐานที่ ต้ งั ของบริ ษทั ในต่างประเทศ
ฯลฯ ก็อยู่ภายใต้การบริ หารจัดการของกฎหมายและข้อบังคับ ที่ เกี่ ยวข้องกับการส่ งออกด้วยเช่ นกัน
การนาเข้าก็เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยเช่ นกัน ตัวอย่างเช่ น การเรี ยกร้ องขอให้จดั ส่ งเอกสารสาแดงและจ่ ายภาษี ศุลกากร
การละเมิ ดกฎหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับเกี่ ย วกับการนาเข้า และส่ ง ออก บริ ษทั อาจถูก ลงโทษ เช่น ถูก ปรั บ ถูก
ลงโทษสั่ง ห้ามและจากัดการนาเข้าและส่ ง ออก และอาจมี บทลงโทษทางอาญาต่อ พนัก งานผู้น้ ัน

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・ในการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ การให้บริ การและเทคโนโลยีแก่ คู่คา้ ทางธุ รกิ จในต่างประเทศ (รวมทั้งสานักงานตัวแทนและบริ ษทั ภายในกลุ่ ม) จะดาเนิ นการ
ตรวจสอบธุ รกรรมตาม “กฎหมายข้อบังคับว่าด้วยการแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศและกฎหมายการค้าต่างประเทศ” ในประเทศญี่ ปุ่น ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ กฎหมายที่บงั คับใช้กบั ประเทศและภูมิภาคที่ เกี่ ยวข้อง ฯลฯ
・เมื่ อนาเข้าและส่ งออกผลิ ตภัณฑ์และบริ การยืนยันว่าได้ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในการจ่ ายภาษี ในประเทศหรื อภูมิ ภาคที่ บงั คับใช้และประกาศแจ้งการนาเข้า
ส่ งออกสิ นค้าแก่ ศุลกากร
・ในการนาเข้าส่ งออกผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่ เฉพาะเจาะจงซึ่ งมี การกาหนดไว้เฉพาะในฐานะที่ เป็ นสิ่ งที่ มีความเป็ นไปได้สูงว่าจะอาจนาไปใช้เป็ นอาวุธที่ ใช้
ในการทหารหรื ออาวุธอื่ น และในการดาเนิ นธุ รกิ จกับประเทศ พื้นที่ กลุ่ มองค์กรที่ถูกใช้มาตรการควา่ บาตรทางเศรษฐกิ จ จะตรวจสอบยืนยันอย่างละเอี ยด
ถี่ ถ้วนเกี่ ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ตรวจสอบกับแผนกควบคุ มการนาเข้าและส่ งออก ปรึ กษากับหน่ วยงานบริ หารตามความจาเป็ นและจะ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาดังกล่ าว

1-7. กำรป้ องกันกำรฟอกเงิน
เรำจะใส่ ในทุกขั้นตอนของกำรทำธุ ร กรรมทั้งหมด
ไม่ อนุญำตให้ เกิดกำรฟอกเงินและไม่ ให้ เกิดกำรใช้ กำรฟอกเงิน
การฟอกเงิ น หมายถึ ง กระบวนการที่ นิติบุคคลและบุ คคลซ่ อนเงิ นที่ ได้จากการค้ายาเสพติด การหลี กเลี่ ยงภาษี การฉ้อโกงบัญชี ฯลฯ และนามาฟอกเป็ นเงิ นที่
ได้มาอย่างถู กต้องตามกฎหมาย
การฟอกเงิ นมักเป็ นแหล่ งเงิ นทุ นสาหรั บองค์กรอาชญากรรม เช่ น ผูก้ ่ อการร้ าย กลุ่ มผูร้ ้ าย ต้องระมัดระวังไม่ มองข้ามเรื่ องเหล่านี้ ซ่ ึ งเท่ ากับเป็ นการให้ความ
ช่ วยเหลื อในที่ สุด
แม้ว่าท่ านจะไม่ ได้มีเจตนาที่ จ ะเกี่ ยวข้องช่ วยเหลื อก็ตาม แต่ก็เป็ นความเสี่ ยงอย่างมากสาหรั บบริ ษทั ที่ จะต้องข้องเกี่ ยวกับอาชญากรรมร้ ายแรง ดังนั้นต้องมี การ
ป้ องกันอย่างเข้มงวด
การฟอกเงิ นเป็ นอาชญากรรมทางการเงิ นที่ ร้ ายแรง มี ก ารควบคุมโดยกฎหมายอาญาของแต่ล ะ
ประเทศ และในกรณี ที่เ ข้าไปเกี่ ย วข้อ ง แม้ว่าจะไม่ได้มีเ จตนาก็อ าจถูก ลงโทษอย่างร้ ายแรง

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・ แม้แต่บริ ษทั ที่ทาธุ รกรรมอย่างต่อเนื่ อง หากมี ประเด็นที่ น่าสงสัยต่อไปนี้ อาจมี ความเป็ นไปได้ที่จะมี การฟอกเงิ น ดังนั้นจงพึงระวังให้มาก
◆กรณี ที่ทาธุ รกรรมกับเช็คหรื อเงิ นสดชนิ ดต่าง ๆ
◆กรณี ที่มีการชาระเงิ นที่ แตกต่างไปจากใบแจ้งหนี้ หรื อสกุลเงิ นตามหนังสื อ สัญญา
◆กรณี ที่มีการชาระเงิ นโดยบุ คคลอื่ นที่ ไม่ ใช่ คู่สัญญา
◆กรณี ที่มีการโอนเงิ นมากเกิ น และอี กฝ่ ายเรี ยกร้ องขอให้คืนเป็ นเงิ นสด
◆กรณี ที่มีตวั กลางที่ ไม่ รู้จกั หรื อไม่ มีความจาเป็ นเข้ามามี ส่วนเกี่ ยวข้องในการทาธุ รกรรม
◆กรณี ที่มีการทาธุ รกรรมกับประเทศหรื อคู่คา้ ทางธุ รกิ จที่ มีความเสี่ ยงสู ง
・หากท่ านได้พบเห็ นหรื อรั บรู ้ พฤติกรรมที่ น่าสงสัย หรื อได้รับคาขอร้ องที่ น่าสงสัยจากภายในหรื อ ภายนอกบริ ษทั ให้รายงานไปยังหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
ฝ่ ายการเงิ น ฯลฯ

1-8. รำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้ องและครบถ้ วน
จะจัดทำบัญชี ที่เหมำะสมตำมควำมเป็ นจริ งและตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยและข้ อบังคับ เป็ นผลให้ มีกำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินที่ถู กต้ องและครบถ้ วน
และเปิ ดเผยข้ อมู ลให้ กับผู้ ถือผลประโยชน์ ร่วมทั้งภำยในและภำยนอกอย่ ำงเหมำะสมและทันท่ ว งที

เพื่อให้บริ ษทั สามารถตัดสิ นใจได้อย่างถู กต้อง ข้อมูลและรายงานที่ มีความถู กต้องและครบถ้วนเป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญ ในการรายงานทางการเงิ นที่ ถูกต้องแก่
ผูถ้ ื อผลประโยชน์ร่วม เช่ น ผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุ น ฯลฯ พนักงานแต่ละคนจะต้องดาเนิ นการบันทึ กและทาตามขั้นตอนที่ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
สิ่ งสาคัญสาหรั บการรายงานที่ ถูกต้องและครบถ้วน คือ การรายงานข้อเท็จจริ งโดยไม่ บิดเบื อนและไม่ ปกปิ ดข้อมู ลที่ ไม่ ดี การปลอมแปลงข้อมู ลโดยเจตนาไม่
เพียงแต่เป็ นอุ ปสรรคต่อการตัดสิ นที่ ถูกต้องภายในบริ ษทั ยังนาไปสู่ การรายงานเท็จต่อภายนอกบริ ษทั และอาจส่ งผลต่อความไว้วางใจที่ สังคมมี ต่อกลุ่ มบริ ษทั
คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด
กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด จัดให้มีการรายงานทางบัญชี และการเงิ นตามมาตรฐานที่ ถูกต้องตามที่ กฎหมายและข้อบังคับกาหนด มี ผูถ้ ื อ
ผลประโยชน์ร่วมภายนอก ได้แก่ หน่ วยงานด้านภาษี ของแต่ละประเทศ การจัดการทางบัญชี ที่ถูกต้องและการรายงานทางการเงิ นที่ ถูกต้องและสมบู รณ์ จะ
นาไปสู่ การจ่ ายภาษี ที่เหมาะสม
การทาบัญชี หรื อ การรายงานทางการเงิ นที่ ไ ม่ถูก ต้อ งอาจทาให้เ กิ ดความเสี ย หายร้ ายแรง เช่น
บุคคลผูน้ ้ ันถูก เรี ย กร้ อ งความรั บผิดชอบในความผิดทางอาญาและทางแพ่ง ถูก คว่าบาตรเนื่ อ งจากการประพฤติ ผิด บริ ษทั สู ญเสี ย
ความเชื่ อ มัน่ ฯลฯ

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・บันทึ กรายการบัญชี ที่จาเป็ นทั้งหมด เช่ น ยอดขาย ยอดค่าใช้จ่ายอย่างถู กต้องและรวดเร็ ว
・ไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ ยวกับแก้ไขเปลี่ ยนแปลงการบันทึ ก ตกแต่งบัญชี หรื อปกปิ ดอาพรางข้อเท็จจริ งที่ ไม่ ดี
・ดาเนิ นการบันทึ กรายการบัญชี ชิ้ นส่ วน ค่าใช้จ่าย ชั่วโมงทางานอย่างถู กต้องตามหลักเกณฑ์
・ไม่ ประพฤติสิ่งที่ ไม่ ถูกต้องเพื่อให้ได้ตวั เลขตามที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ เช่ น การหลี กเลี่ยงการลงบัญชี ในปี การเงิ นนั้นโดยย้ายไปลงบัญชี ในปี งบประมาณถัดไป
ฯลฯ
・ในกรณี ที่ท่านได้รับคาสั่งให้กระทาสิ่ งที่ ผิด ให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายบัญชี ผูท้ ี่ รับผิดชอบกากับดู แลความประพฤติของพนักงาน หรื อหน่ วยงานรั บ
เรื่ องร้ องเรี ยนภายในบริ ษทั ฯลฯ
・ในกรณี ที่ ได้รับการตรวจสอบและการตรวจสอบภาษี เราจะให้ความร่ วมมื อกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายในและภายนอกเพื่อให้การตรวจสอบอื่ น ๆ
ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น โดยให้ขอ้ มู ลที่ จาเป็ นอย่างทันท่ วงที

1-9. กำรซื้ อขำยหลักทรั พย์ โดยอำศั ยข้ อมูลวงใน
เรำจะไม่ นำข้ อมูลที่สำคัญซึ่ งยังไม่ ได้ เผยแพร่ ต่อสำธำรณะ
ไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ ของตนเองหรื อบุ คคลที่ส ำม

การซื้ อขายหุ ้นกลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดและหุ ้นของบริ ษทั อื่ น ๆ ในขณะที่ ทราบว่าข้อมู ลภายในที่ สาคัญยังไม่ ได้เผยแพร่ ซ่ ึ งจะส่ งผล
กระทบต่อราคาหุ ้นถื อเป็ นการซื้ อขายหลักทรั พย์โดยใช้ขอ้ มู ลภายใน
นอกจากนี้ การบอกข้อมู ลภายในที่ สาคัญที่ ยงั ไม่ เผยแพร่ ต่อสาธารณะ ส่ งเสริ มให้ผูอ้ ื่ นซื้ อขายเพื่อให้ผูอ้ ื่ นได้รับประโยชน์ ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ปัญหานี้ ด้วยเช่ นกัน
ข้อมู ลที่สาคัญ คือ ข้อมู ลที่ มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั รวมทั้งบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ และข้อมู ลที่ มีผลกระทบต่อ
การบริ หารงานของกลุ่ มบริ ษทั
ตัวอย่างที่ เป็ นรู ปธรรม:
◆การออกหุ ้น
◆การทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ (TOB)
◆การรวมกิ จการ
◆ยอดขายที่ ปลอมแปลงซึ่ งเป็ นยอดเงิ นจานวนมาก
◆พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ
◆การปรั บแก้ไขตัวเลขในการตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์
◆ความเสี ยหายที่ เกิ ดจากภัยพิบตั ิ
◆การร่ วมทุ นซึ่ งเป็ นยอดเงิ นจานวนมาก
◆การปรั บทางปกครอง
◆การปรั บประมาณการผลกาไรและการคาดการณ์ เงิ นปั นผลซึ่ งเป็ นยอดเงิ นจานวนมาก
ในกรณี ที่เ ป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและระเบี ย บข้อบัง คับเกี่ ย วกับ การซื้ อ ขายหลัก ทรั พย์โ ดยอาศัย ข้อ มูล วงใน พนักงาน
ผูน้ ้ ันจะได้รั บ การการลงโทษอย่างรุ นแรง เช่น การลงโทษทางอาญาและมาตรการปรั บทางปกครอง

ในกรณี ที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับเกี่ ยวกับการซื้ อขายหลักทรั พย์โดย
อาศัยข้อมูล วงใน พนักงานแต่ละคนจะได้รับการการลงโทษอย่างรุ นแรง เช่ น การลงโทษ
ทางอาญาและมาตรการปรับทางปกครอง

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ

・ไม่ ใช้ขอ้ มู ลสาคัญที่ ยงั ไม่ เปิ ดเผยต่อสาธารณะของกลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด ข้อมู ลของลู กค้า และของคู่คา้ ทางธุ รกิ จเพื่อประโยชน์
ส่ วนตัว
・จัดการควบคุ มดู แลข้อมู ลอย่างละเอี ยดทัว่ ถึ งในการจัดการกับข้อมู ลสาคัญที่ ยงั ไม่ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
・กรณี ที่ท่านได้รับข้อมู ลสาคัญที่ ยงั ไม่ ได้เปิ ดเผยต้องไม่ สนับสนุ นให้บุคคลที่สาม ซึ่ งได้แก่ ครอบครั วหรื อเพื่อนซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่ าวนั้น ฯลฯ
・ระมัดระวังไม่ ให้ตกเป็ นที่ ตอ้ งสงสัยว่าซื้ อขายหลักทรั พย์โดยอาศัยข้อมู ลวงใน และปฏิบตั ิตามขั้นตอนในการซื้ อขายหุ ้น ของกลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี
อิ นดัสทรี ส์ จากัด

1-10. กำรรั กษำควำมปลอดภัยของข้ อมูล
เรำจะดูแลจัดกำร ใช้ งำน และจัดเก็บข้ อมู ลบริ ษัทที่เป็ นควำมลับอย่ ำงเหมำะสม
ข้อมู ลที่ กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดเข้าถึงได้ในการดาเนิ นงานประจาวันมี ขอ้ มู ล ที่ เป็ นความลับสาคัญอยู่เป็ นจานวนมากซึ่ งอาจถู กคุ กคามทาง
ธุ รกิ จหรื อสถานะทางกฎหมายในกรณี ที่มีการรั่ วไหลของข้อมู ล ออกสู่ ขา้ งนอก ข้อมู ลที่ เป็ นความลับ รวมถึ งข้อมู ลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับ ราคา การวิจยั พัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ การผลิ ต ทรั พยากรบุ คคล บัญชี และความรู ้ โนว์ฮาว เป็ นต้น ซึ่ งล้วนแต่เป็ นข้อมู ลที่สาคัญมากในการทาให้ธุรกิ จประสบความสาเร็ จและ
มี การเรี ยกร้ องให้ จดั การด้วยความรอบคอบ
ด้านการทาสาเนาเอกสารข้อมู ลที่ เป็ นความลับก็มีการเรี ยกร้ องให้มีการดู แลจัดการเป็ นพิเศษ ระมัดระวังเอาใจใส่ ในการแจกจ่ าย จัดการดู แล และเก็บรั กษา
อย่างดี พอด้วยเช่ นเดี ยวกัน
จาเป็ นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการทางาน นอกจากการจัดการสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ เช่ นคอมพิวเตอร์ ซี ดีรอม ฯลฯ ยังจาเป็ นต้องจัด
มาตรการต่ออุ ปกรณ์ เครื่ องใช้เพื่อรั บมื อในกรณี ที่เกิ ดภัยธรรมชาติ อาทิ เช่ น แผ่นดิ นไหว กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง ฟ้ าผ่า ฯลฯ และสารองข้อมู ลไว้เป็ นระยะ ๆ ไว้
ล่ วงหน้า
นอกจากนี้ ยังต้องให้ความใส่ ใจระวังการโจรกรรมและการเข้าถึ งข้อมู ลอย่างไม่ ถูกต้องจากภายนอกอย่างเพียงพอด้วยเช่ นกัน ต้องจัดวางมาตรการอยู่เสมอเพื่อ
ป้ องกันการรั่ วไหลของข้อมู ล ไม่ ให้สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ สูญหายหรื อถู กโจรกรรม และในกรณี ที่มีสถานการณ์ ดงั กล่ าวเกิ ดขึ้นจาเป็ นต้องดาเนิ นมาตรการที่
เหมาะสมได้อย่างทันท่ วงที
ข้อ มูล บริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ น ดัสทรี ส์ จากัด หากมี ก ารถูก โจรกรรม สู ญหาย หรื อ มี ก ารรั่ ว ไหลของข้อ มูล อาจส่ ง ผลต่อ
ลูก ค้าและบริ ษทั อื่ นในเครื อ ในกรณี ที่มี เ หตุก ารณ์ ดงั กล่าวเกิ ดขึ้ นบริ ษทั อาจถูก ปรั บเงิ น ถูกระงับการดาเนิ นธุ ร กิ จ หรื อ ถูก ฟ้ อ งร้ อ งเรี ยก
ค่าเสี ย หาย
นอกจากพนัก งานนั้น ๆ ที่ เ ป็ นผูก้ ระทาและเป็ นต้นเหตุของเหตุก ารณ์ ดงั กล่าวอาจถูกลงโทษดาเนิ นคดี ต ามกฎหมาย ยัง อาจมี การดาเนิ น
บทลงโทษทางวิ นัยตามระเบี ยบข้อ บัง คับ ของบริ ษทั อี กด้ว ย

สิ่ งที่แ ต่ละท่านควรยึดถื อ ปฏิ บ ัติ
・จัดการดู แลข้อมู ล ที่เ ป็ นความลับ ที่ บริ ษัท เก็บรั กษาไว้อ ย่างเคร่ งครั ด และใช้งานอย่างเหมาะสม
・จัดมาตรการอย่างเหมาะสม เช่ น จัด ทาหมายเลขสาหรั บ เอกสารที่เป็ นความลับ เมื่ อ แจกจ่าย ส่ ง คืนเมื่ อสิ้ นสุ ดการนาไปใช้ นอกจากนี้ ในกรณี จดั เก็บ ให้ จดั เก็บไว้ใน
ที่ที่มี การใส่ กุ ญแจ จากัด จานวนผูท้ ี่สามารถเปิ ดดู หรื อ ใช้งานได้
・ให้ความระมัดระวังเป็ นพิเ ศษเพื่อ มิ ให้ ค อมพิวเตอร์ และสื่ ออิ เล็ก ทรอนิ กส์ ได้รับ ความเสี ยหายจากการถู ก โจรกรรมหรื อการเข้าถึ ง ข้อมู ลอย่างไม่ ถูก ต้อง และเมื่ อเกิ ด
สถานการณ์ ดังกล่ าวนี้ ให้รี บ รายงานไปยังหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งทัน ทีและรอรั บ คาสั่งดาเนิ นการ
・เมื่ อได้รับอี เมลที่น่าสงสั ย และไฟล์แนบที่มาจากผูส้ ่ งที่ไม่ รู้จ กั อย่ารี บเปิ ดอย่างง่ ายดาย ให้ ต รวจสอบกับ แผนกที่เกี่ ย วข้อ งก่ อน
・ในขณะที่ ใช้อิ นเทอร์ เ น็ ต ระวังอย่าเข้าถึ ง เว็บไซต์ที่ เป็ นอัน ตรายอันจะเป็ นช่ องทางให้ภายนอกบุก รุ กเข้ามาได้
・ให้ต ระหนักถึ งความเป็ นไปได้ที่อาจนาไปสู่ การรั่ วไหลของข้อมู ลของบริ ษัท เมื่ อมี พูดออกความเห็ นเกี่ ย วกับ บริ ษัท ในฐานะพนักงานผ่า นการใช้ SNS ฯลฯ
・จะไม่ เปิ ดเผยหรื อ ทาให้ ข อ้ มู ลที่เป็ นความลับของบริ ษัท รั่ วไหลทั้ง ระหว่า งที่ ทางานอยู่หรื อหลัง จากเกษี ย ณหรื อลาออกจากบริ ษัท โดยไม่ ปฎิ บ ัติ ตามกฎระเบี ยบ
ภายใน นอกจากนี้ จะไม่ นาข้อมู ลลับของบริ ษัทที่ ทางานก่ อนหน้านี้ มาใช้กับกลุ่ ม บริ ษัท คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัส ทรี ส์ จากัด

1-11. กำรปกป้ องข้ อมูลส่ วนบุคคล
เรำจะใช้ ข้ อมูลส่ วนบุ คคลอย่ ำงถู กต้ องตำมวัตถุ ประสงค์ กำรใช้ งำนที่กำหนดไว้
พร้ อมทั้งจะจัดกำรดูแ ลอย่ ำงรอบคอบเพื่ อไม่ ให้ เกิดกำรสู ญหำยหรื อรั่ วไหลของข้ อมู ล
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลถู กกาหนดไว้ในกฎหมายของแต่ละประเทศ หมายถึ ง ข้อมู ลเกี่ ยวกับบุ คคล หรื อข้อมู ลที่สามารถระบุ ตวั บุ คคลที่ ยงั มี ชีวิตอยู่
ตัวอย่างที่ เป็ นรู ปธรรมต่อไปนี้ เข้าข่ายข้อมู ลส่ วนบุ คคล
◆ชื่ อ
◆วันเดื อนปี เกิ ด
◆หมายเลขประกันสังคม (หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน)
◆อี เมล (e-mail address)
◆ภาพเคลื่ อนไหวและเสี ยงที่ สามารถระบุ บุคคลที่ เฉพาะเจาะจงได้
แม้จะเป็ นข้อมู ลที่ ยากต่อการนาไประบุ ตวั บุ คคลเมื่ อแยกเป็ นข้อมู ลเดี่ ยว ๆ แต่เมื่ อนาข้อมู ลหลาย ๆ ส่ วนมาประกอบรวม เข้าด้วยกันแล้วสามารถใช้ระบุ ตวั
บุ คคลได้อาจถื อ ได้ว่าเป็ นข้อมู ลส่ วนบุ คคล
แม้ภายในกลุ่ มหรื อที่ ฝ่ายผูร้ ั บเหมางานก็ต ามไม่ ได้รับ อนุ ญาตให้เผยแพร่ หรื อให้ขอ้ มู ลโดยปราศจากการได้รับ ความยินยอมจากบุ คคลผูน้ ้ นั หรื อ การปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนตามที่ กฎหมายกาหนดเกี่ ยวกับการปกป้ องข้อมู ลส่ วนบุ คคลมี กฎหมายและข้อบังคับที่ เข้มงวดในหลายประเทศและภู มิภาค และยังมี กรณี ที่ควบคุ มการ
ถ่ ายโอนข้อมู ลส่ วนบุ คคลข้ามเขตพื้นที่
ในการจัดการกับข้อมู ลส่ วนบุ คคลในการทางาน ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศเราอย่างเหมาะสมและยังต้องคานึ งถึ งกฎหมายและ
ข้อบังคับของประเทศอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องด้วยเช่ นกัน
หากคุณละเลยที่ จ ะปกป้ อ งข้อ มูล ส่ ว นบุคคลหรื อจัดการดูแลอย่างไม่ถูกต้อ งเหมาะสม บริ ษทั อาจได้รับ โทษทางอาญา
หรื อ ถูก เรี ยกร้ อ งความเสี ยหายเป็ นเงิ นจานวนมาก
พนัก งานผูน้ ้ ันก็อ าจต้อ งถูก ลงโทษตามกฎหมายและกฎระเบี ยบของแต่ล ะบริ ษทั

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・เคารพความเป็ นส่ วนตัวของคนทุ กคนและระมัดระวัง ใส่ ใจกับรายละเอี ยดในการปกป้ องข้อมู ลส่ วนบุ คคล
・เมื่ อได้รับ จัดการ ใช้งาน ส่ งมอบ หรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุ คคลในการทางาน กรุ ณาดาเนิ นการดัง ต่อไปนี้ อย่างรอบคอบ
◆ได้รับ จัดการ ใช้งาน หรื อส่ งมอบข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อการทางานที่ สมเหตุสมผลเพียงเท่ านั้น และให้กาจัดทาลายทันที เมื่ อหมด
ความจาเป็ น
◆ใช้ขอ้ มู ลที่ ไม่ ระบุ ชื่อจริ งแทนข้อมู ลส่ วนบุ คคลกรณี เมื่ อเห็ นสมควรที่ จะใช้ขอ้ มูล ที่ เป็ นนามสมมุ ติ
◆การเข้าถึ งข้อมู ลส่ วนบุ คคลจากัดไว้เฉพาะผูท้ ี่ จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการทางานที่ สมเหตุสมผล
◆ระมัดระวังอย่างยิ่งที่ จะมิ ให้เกิ ดการทาลายหรื อทาข้อมู ลส่ วนบุ คคลสู ญหายโดยไม่ เจตนา
◆ให้ดาเนิ นมาตรการที่ เหมาะสมโดยทันที ที่พบเห็ นการใช้งานข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ นอกเหนื อจากวัตถุ ประสงค์ดงั กล่ าว การทาสู ญหาย ทาลายทิ้ ง หรื อการ
โจรกรรม ฯลฯ

1-12. กำรเคำรพสิ ทธิด้ำนทรั พย์ สินทำงปั ญญำ
เรำจะปกป้ องผลของกิจกรรมทำงปั ญญำของบริ ษัท ในฐำนะที่เป็ นสิ ทธิในทรั พย์ สินทำงปั ญญำ และจะกระตื อรื อร้ นที่จะนำไปใช้
ประโยชน์
เรำจะไม่ ล่ว งละเมิดและเคำรพในสิ ท ธิ์ด้ำนทรั พย์ สินทำงปั ญญำของผู้ อื่น
ทรั พย์สินทางปั ญญา หมายถึ ง สิ ทธิ ในทรั พย์สินที่ ไม่ มีตวั ตนซึ่ งเกิ ดจากกิ จกรรมสร้ างสรรค์ ซึ่ งได้แก่ สิ่ งที่ ได้รับการคุ ม้ ครองเป็ นทรั พย์สินทางปั ญญาได้รับ
สิ ทธิ บตั ร เช่ น ผลิ ตภัณฑ์อรรถประโยชน์ การออกแบบ เครื่ องหมายการค้า ความรู ้ โนว์ฮาว ข้อมู ลลับในการดาเนิ นงาน เป็ นต้น
ทรั พย์สินทางปั ญญาที่ เกิ ดจากกิ จกรรมสร้ างสรรค์ที่เกี่ ยวข้องกับงานตามกฎแล้วเป็ นสิ่ งที่ บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
ทรั พย์สินทางปั ญญาเป็ นอี กสิ่ งหนึ่ งที่ จาเป็ นและขาดไม่ ได้ในการดาเนิ นกิ จการ จึ งต้องปกป้ องไม่ ให้มีรั่วไหลหรื อการนาไปใช้งานโดยที่ ไม่ ได้รับอนุ ญาต และ
ต้องใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง ในเวลาเดี ยวกันเราต้องเคารพสิ ทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญาของบุ คคลที่ สามและต้องหลี กเลี่ ยงการใช้งานโดยไม่ ได้รับอนุ ญาต

ในกรณี ที่ ใช้สิท ธิ ใ นทรั พย์สินทางปั ญญาของบุคคลที่ สามโดยไม่ได้รั บอนุ ญ าต การดาเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปอาจ
ประสบปั ญหา บริ ษทั หรื อ พนัก งานผูน้ ้ ันอาจได้ถูก ปรั บ ได้รับโทษทางอาญา ฯลฯ

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・ให้แจ้งให้หน่ วยงานที่ รับผิดชอบรั บทราบเกี่ ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาที่ เกี่ ยวข้องกับการทางานโดยเร็ วที่ สุด
・เคารพในสิ ทธิ ของบริ ษทั เราและบุ คคลที่ สามในการทาธุ รกิ จ ระมัดระวังที่ จะไม่ ให้ผูอ้ ื่ นล่ วงละเมิ ดสิ ทธิ ของบริ ษทั เราและไม่ ล่วงละเมิ ดสิ ทธิ ของบุ คคลที่
สาม
・รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยทันที เมื่ อพบว่าหรื อสงสัยว่ามี ถูกละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญา หรื อละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญาของบุ คคลที่ สาม
・ในกรณี ที่ จะมี การประกาศ การเปิ ดเผย การให้ยืม การโอน การขายทรั พย์สินทางปั ญญาให้บุคคลที่สามต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ ายที่ รับผิดชอบ
ล่ วงหน้า
・เมื่ อมี ผลิ ตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ ออกสู่ ตลาด ให้ตรวจสอบสิ ทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่ นและไม่ ล่วงละเมิ ดโดยมิ ชอบ
・ให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการไม่ ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่ นเมื่ อมี การทาสาเนาซอฟต์แวร์ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ฯลฯ หรื อเมื่ อใช้ แก้ไข หรื อแจกจ่ ายผลงาน
ที่ มีลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่ นบนอิ นเทอร์ เน็ต

2. เพื่อกำรเผชิ ญหน้ ำกับผู้ถือผลประโยชน์ ร่วม

ในบทนี้ จะอธิ บายเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบต่างๆ และหลักจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับผูถ้ ื อผลประโยชน์ร่วมและกับชุ ม ชน แม้ว่าบทนี้ จะไม่ได้มีการจัดประเภท
ให้เข้ากับกฎแต่ละข้อก็ตาม
เราบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับผูถ้ ื อผลประโยชน์ร่วมต่าง ๆ ผ่า นทางผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ ตลอดจนแต่ละกระบวนการของ
กิ จกรรมองค์กร นอกจากนี้ ยังเชื่ อมโยงเกี่ ยวข้องกับผูถ้ ื อผลประโยชน์ร่วมทัว่ โลกด้วยการขยายธุ รกิ จในระดับโลก เราเชื่ อมโยงกับผูถ้ ื อผลประโยชน์ร่วมในทุ กที่
ทุ กเวลาอย่างสอดคล้องกับภารกิ จของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับ “สิ่ งแวดล้อม” และ “อนาคต”
การให้ความใส่ ใจกับผูถ้ ื อผลประโยชน์ร่วมและได้รับความไว้วางใจนับเป็ นรากฐานของกิ จกรรมขององค์กร การประพฤติ ตามหลักจรรยาบรรณของเราต่อผูถ้ ื อ
ผลประโยชน์ร่วมต่าง ๆ จะช่ วยสนับสนุ นและเป็ นรากฐานให้แก่กลุ่มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด

2-1. คุณภำพกับควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และบริ กำร
เรำจะส่ งมอบผลิตภัณฑ์ และบริ กำรที่ มีประสิ ทธิภำพสู ง มีคุณภำพสู งและมีควำมปลอดภัย

กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด ได้รับการคาดหวังจากลู กค้าว่าสามารถจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ มีคุณภาพและมี ความปลอดภัยสู ง เพื่อ
ตอบสนองกับความคาดหวังดังกล่ าวนี้ เราจาเป็ นต้องมุ่ งมัน่ พัฒนาคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุ กวัน นอกจากนี้ ยังเป็ นหน้าที่ และภารกิ จของเราที่ จะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ มาตรฐานภายในบริ ษทั และส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ มีความปลอดภัย

เรำให้ บริ กำรผลิตภัณฑ์ และบริ กำรที่มีประสิ ทธิภำพสู งมีคุณภำพและปลอดภัย

ต้องคานึ งถึ งคุ ณภาพและความปลอดภัยในทุ กขั้นตอนตั้งแต่การทาสัญญา การพัฒนา ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ไปจนถึ งการให้ บริ การหลังการจัดส่ งผลิ ตภัณฑ์ ใน
กรณี ที่ สร้ างคู่มือการใช้งาน ฯลฯ ต้องใส่ ใจที่ จะอธิ บายวิธีการใช้งานที่ ปลอดภัยถู กต้องพร้ อมทั้ง เตือนเพื่อป้ องกันมิ ให้เกิ ดการใช้งานที่ ผิดพลาด
เกี่ ย วกับ ประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย นอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ระบุไว้ในสัญญาแล้ว ยัง มี ข้อ กาหนดตามกฎหมายข้อ บัง คับ
และกฎระเบี ยบ ในกรณี ที่ ผลิ ตภัณฑ์หรื อ บริ ก ารมี ปัญหาซึ่ งเป็ นผลมาจากการละเมิ ด ฝ่ าฝื นกฎหมายข้อ บัง คับและ
กฎระเบี ย บดัง กล่าวและก่ อ ให้เ กิ ดความเสี ย หายต่ อ ร่ างกายและทรั พย์สินของลูกค้า ฯลฯ ทั้ง บริ ษทั และตัว พนักงานจะถูก
เรี ยกร้ อ งให้รั บ ผิดทางอาญาและทางแพ่ง นอกจากนี้ บริ ษทั จะสู ญเสี ยความไว้ว างใจจากสัง คมอย่างมาก

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・เราจะพยายามอย่างสุ ดความสามารถที่ จะส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ มีคุณภาพสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า
・เราจะรั บฟั งความคิดเห็ นและความต้อ งการจากสังคมเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การอย่างจริ งจังอยู่เป็ นนิ จ
・เพื่อรั กษาคุ ณภาพและความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ เราจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องพร้ อมทั้งจะดาเนิ นการตามขั้นตอนและ
มาตรการที่ จาเป็ นที่ ได้กาหนดไว้
・เราจะไม่ กระทาการใด ๆ ที่ เป็ นการปลอมแปลงคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน หรื อความปลอดภัย (เช่ น ปลอมแปลงบันทึ กการตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์
หรื อทุ จริ ตในการทดสอบสมรรถนะ) อย่างเด็ดขาด
・ในกรณี ที่เกิ ดความเสี ยหายหรื อเกรงว่าจะเกิ ดความเสี ยหายต่อร่ างกายหรื อทรั พย์สินของลู กค้าอันเนื่ องมาจากข้อบกพร่ องในผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ให้
พยายามแก้ปัญหาโดยให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ เป็ นอันดับแรกสุ ด และตรวจสอบค้นหาสาเหตุและดาเนิ นมาตรการแก้ไขเพื่อป้ องกันมิ ให้เกิ ดซ้ าอี กเป็ นครั้ งที่
สอง

2-2. กำรปฏิบัติตำมหลักจริ ยธรรมของวิศวกร
เรำจะพัฒนำเทคโนโลยีที่มีจริ ย ธรรมสู ง

กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด ต้องเป็ นบริ ษทั ที่ มีส่วนในการสร้ างสังคมที่ ยงั่ ยืนผ่านเทคโนโลยีที่ช้ นั สู งและได้รับความไว้วางใจจากสังคมตลอด
มา
นอกจากการส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ ลูกค้าอุ่ นใจและเชื่ อถื อได้ เรายังต้องพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่ อุทิศให้กบั ชี วิตที่ อุดมสมบูรณ์ แ ละอนาคตของสิ่ งแวดล้อม
โลกและตอบสนองต่อความรั บผิดชอบต่อสังคมตามภารกิ จของกลุ่ ม
เราจะปฏิบตั ิตามกฎระเบี ยบข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของสังคม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีที่ อยู่บนแนวคิดทางจริ ยธรรมที่ สูงอยู่เป็ นนิ จ และ
จะไม่ เคยล่ วงละเมิ ดทาสิ่ งที่ทาลายความไว้วางใจจากสังคม
ในฐานะวิศวกร ในขั้นตอนการปฏิบตั ิหน้าที่ เมื่ อต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ ที่พิจารณาว่าขัดต่อหลักจริ ยธรรมของวิศวกร จะไม่ ปฏิบตั ิเรื่ องดังกล่ าว นอกจากนี้
เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ที่จะเกิ ดปั ญหากับกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ จะดาเนิ นการสารวจค้นหาข้อเท็จ จริ งโดยทันที และใช้มาตรการที่ เหมาะสม
สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・เราจะใช้ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง เทคโนโลยี และประสบการณ์ที่มีเพื่ออุ ทิศตนให้แก่ สุขภาพและความสุ ขของมนุ ษยชาติ ความปลอดภัยของสังคม
และการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
・เรามุ่ งมัน่ อย่างต่อเนื่ องในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถเฉพาะทางของเราในการสร้ างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและให้บริ การผลิ ตภัณฑ์กบั บริ การที่
ปลอดภัยและดี เยี่ยมอยู่เป็ นนิ จ
・เราจะมุ่ งมัน่ ที่ จะสร้ างทรั พยากรบุ คคลและส่ งเสริ มการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
・ตระหนักถึ งการเปลี่ ยนแปลงกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคมตามข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ อยู่เสมอ ตัดสิ นเองอย่างเที่ ยงธรรม และปฏิบตั ิอย่างสุ จริ ต
และจริ งใจ จะไม่ มีความประพฤติต น ยกตัวอย่างเช่ น จงใจสร้ างข้อมู ลโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เห็ นประสิ ทธิ ภาพที่สูงของผลิ ตภัณฑ์
・เราจะพยายามเผยแพร่ และเสริ มสร้ างเทคโนโลยีตามประสบการณ์ และความรู ้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง

2-3. กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน
เรำจะเคำรพในสิ ทธิมนุ ษยชนของคนทุ กคน
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนได้ให้คาจากัดความของสิ ทธิ มนุ ษยชนว่าเป็ น “ศักดิ์ ศรี ที่มีอยู่ในตัวสมาชิ กทุ กคนในสังคมมนุ ษย์และความเสมอภาคซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่ ไม่ สามารถให้กนั ได้” http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
เพื่อเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนของแต่ละคน เราต้องปฏิบตั ิต่อทุ กคนอย่างเท่ าเที ยมกันด้วยศักดิ์ ศรี และความเคารพโดยไม่ คานึ งถึ งเหตุผลอื่ นใดไม่ ว่าจะเป็ น เชื้ อ
ชาติ สี ผิว เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพทางสังคม วงศ์ตระกูล รสนิ ยมทางเพศ * 1 การยอมรั บทางเพศของตน * 2 ประวัติการสมรส ศาสนา ความเชื่ อทาง
การเมื อง ความบกพร่ องทางร่ างกายและจิตใจโรคภัยไข้เจ็บ

เรำเคำรพในสิ ทธิมนุษยชนของทุกคน

* 1: รสนิ ย มทางเพศ: แนวคิ ดเกี่ ย วกับเพศของฝ่ ายตรงข้ามที่ ชอบ เช่ น รั ก ร่ ว มเพศ ไบเซ็ กชวล รั ก เพศตรงข้าม ฯลฯ รวมถึ ง คนที่ ไม่ ชอบใครเลย (asexuality) เป็ นต้น
* 2: การยอมรั บทางเพศของตน: แนวคิ ด ที่ คิดเกี่ ย วกับเพศของตนเอง ไม่จาเป็ นต้อ งตรงกับเพศทางกายภาพ นอกจากนี้ ก็ไม่จากัดว่าจะต้อ งเป็ นเพศชายหรื อ เพศหญิ ง อย่างใดอย่างหนึ่ ง
เท่านั้น

ในด้านแรงงานการล่ วงละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนต่อไปนี้ เป็ นปั ญหาระดับโลก
ไม่ ควรยอมรั บแรงงานเหล่ านี้
◆แรงงานบังคับ: มี หลากหลายรู ปแบบ อาทิ เช่ น แรงงานที่ ไม่ ได้รับความยินยอม แรงงานที่ ถูกบังคับข่มขู่ ถู กผูกมัดด้วยหนี้ สินหรื อการคุ มขัง ละเมิ ดคุ กคาม
สิ ทธิ และศักดิ์ ศรี ซ่ ึ งได้รับการคุ ม้ ครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ การใช้กาลัง การทารุ ณกรรม ฯลฯ
◆แรงงานเด็ก: เป็ นแรงงานที่ มี เด็กที่ มีอายุข้ นั ต่ากว่าที่ ได้กาหนดไว้โดยสนธิ สัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของแต่ละประเทศเข้ามามี ส่วนร่ วม ซึ่ ง
ละเมิ ดคุ กคามสิ ทธิ การเข้ารั บการศึกษาซึ่ งได้รับการคุ ม้ ครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ การใช้กาลัง การทารุ ณกรรม ฯลฯ
นอกจากนี้ กิ จกรรมขององค์กรในตัวอย่างต่อไปนี้ อาจส่ งผลกระทบต่อสิ ทธิ ของบุ คคลที่ สามทางอ้อม
◆ความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ ที่ไม่ ทวั่ ถึ งเพียงพอ: การล่ วงละเมิ ด “สิ ทธิ ความปลอดภัย ในชี วิตและร่ างกาย” ของลู กค้า
◆ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม: การล่ วงละเมิ ด “สิ ทธิ ในการดารงชี วิตที่มีสุ ขภาพและสุ ขอนามัย ” ของประชาชนในท้องถิ่ น
◆การติดสิ นบนเจ้าหน้าที่ ของรั ฐต่างประเทศ: การล่ วงละเมิ ด “สิ ทธิ การใช้เงิ นภาษี ที่เราได้จ่ายไปอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม” ของพลเมื องของประเทศ
◆การขอลดค่าใช้จ่ายและขอย่นระยะเวลาการส่ งมอบต่อคู่คา้ ทางธุ รกิ จที่ มากจนเกิ นไป: การล่ วงละเมิ ด “สิ ทธิ ที่เกี่ ยวข้องกับสุ ขภาพ เงื่ อนไขแรงงาน ค่าจ้าง”
ในกรณี ที่สัง คมมองว่าการกระทาหรื อ การละเว้น ไม่ก ระทาของบริ ษทั เป็ นการเหยียดหยามสิ ทธิ ม นุ ษยชน แม้ว่าจะไม่ได้ล ะเมิ ดกฎหมายหรื อ กฎระเบี ยบก็อ าจ
นาไปสู่ ความเสี ย หายอย่างใหญ่หลวง เช่ น การประท้ว งไม่ซ้ื อ ผลิ ตภัณฑ์ การเรี ยกร้ อ งความเสี ยหาย การตัดออกจากเป้ าหมายการลงทุน สาหรั บ พนักงานหากมี การ
ล่ว งละเมิ ดอาจถูก ลงโทษตามกฎระเบี ยบของแต่ล ะบริ ษทั ฯลฯ

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・ปฏิบตั ิต่อคนทุ กคนที่ พบเจอในธุ รกิ จการงานด้วยความเคารพและเป็ นธรรม (รวมพนักงานของกลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัด คู่คา้ ทางธุ รกิ จ
ลู กค้า ผูค้ นในชุ มชน คนที่ ประสงค์จะทางานในกลุ่ มบริ ษทั เรา)
・เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนพื้นฐานและความเป็ นปั จเจกชนของแต่ละคน
・ระมัดระวังที่ จะไม่ เลื อกปฏิบตั ิ ไม่ ใช้คาพูดหรื อการกระทาที่ ไม่ เหมาะสม ไม่ กดขี่ หรื อมี การกระทาที่ก้าวร้ าวหรื อการกระทาที่ ประสงค์ร้ายหรื อทาการล่ วง
ละเมิ ด
・พยายามที่ จะไม่ ทาลายสภาพแวดล้อมในที่ ทางาน เช่ น ทาให้อีกฝ่ ายรู ้ สึกอึ ดอัดจากคาพูดหรื อการกระทาทางเพศ
・ไม่ พูดหรื อกระทาบนแนวคิดที่ ยึดติดอยู่บทความแตกต่างทางด้านเพศ เช่ น บังคับให้สตรี ทาความสะอาดหรื อบังคับ ให้ผูช้ ายทางานล่ วงเวลา ฯลฯ นอกจาก
งานที่ กาหนดไว้
・ถามตัวเองว่าการตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิหน้าที่ รับผิดชอบของตนเองมี ผลกระทบทางอ้อมต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนของบุ คคลที่ สามหรื อไม่
・ในกรณี ที่ พบเห็ นการกระทาที่ คิดว่าเป็ นการล่ วงละเมิ ด ดู หมิ่ นเหยียดหยาม ให้จ ะรายงานให้ ผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง และฝ่ ายที่ กากับดู แลความ
ประพฤติของพนักงานรั บทราบโดยทันที

2-4. กำรกำจัดกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ขัดต่ อหลักจริ ยธรรม
เรำจะไม่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีเพื่ อกำรใช้ ที่ผิดต่ อหลักจริ ยธรรม
ทัว่ โลกได้มีการเรี ยกร้ องให้บริ ษทั มี การรับผิดชอบด้านจริ ยธรรมในการส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
ยกตัวอย่าง ผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ บริ ษทั ส่ งมอบซึ่ งมี การใช้งานเกิ นกว่าจุ ดมุ่ งหมายที่ บริ ษทั ได้คาดไว้ ใช้งานในการกระทาผิดขององค์กรและบุ คลากร
ล่ วงละเมิ ดสิ ท ธิ มนุ ษยชน ฯลฯ และใช้เพื่อการผลิ ตสิ นค้าเพื่อการดังกล่ าว
การใช้ที่ผิดต่อหลักจริ ยธรรม หมายถึ ง การก่ อให้เกิ ดผลในแง่ ลบต่อผูถ้ ื อผลประโยชน์ร่วมและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
ตอนบริ ษทั ส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีได้มีการเรี ยกร้ องให้มีการพิจารณาอย่างถี่ ถ้วนและป้ องกันการใช้งานที่ ขดั ต่อเจตนารมณ์ ว่าจะส่ งมอบให้แก่ ใคร
และฝ่ ายที่ รับไปนั้นจะใช้ผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริ ษทั อย่างไร
สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・ตระหนักในลัก ษณะเฉพาะของผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีของกลุ่ มบริ ษทั เรา และตระหนักในความรั บผิดชอบทางจริ ยธรรมเมื่ อมี การส่ งมอบดังกล่ าว
・ในการส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยี ไปยัง ต่างประเทศ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ตรวจสอบอย่างละเอี ยดรอบคอบว่าเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่จาเป็ นต้องขออนุ ญาตส่ งออกหรื อไม่ ตรวจสอบลู กค้าและการนาไปใช้งานอย่างละเอี ยดรอบคอบว่าเหมาะสมหรื อไม่ พิจารณา
ตัดสิ นการดาเนิ นธุ รกิ จการค้าโดยปรึ กษาไปที่ หน่ วยงานบริ หารงานราชการตามความจาเป็ น
・ในการส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีไปยังต่างประเทศ ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์สากล กฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง กฎระเบี ยบฯลฯ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
การควบคุ มการค้าระหว่างประเทศเพื่อความมัน่ คง
・ในกรณี ที่มีการสอบถามข้อมู ลจากลู กค้าเป็ นครั้ งแรก ให้ตรวจสอบสัญชาติ รายละเอี ยดธุ รกิ จ ผูล้ งทุ น การนาไปใช้งาน ฯลฯ ของลู กค้า ผูน้ ้ นั

2-5. กำรบริ จำคและกำรสนับสนุน
เรำในฐำนะพลเมื องบริ ษัทที่อำศั ย อยู่ ร่วมกับสั งคม
จะให้ บริ จำคและดำเนินกำรสนับสนุ นอย่ ำงมีควำมรั บผิดชอบ

ในฐานะที่ บริ ษทั ดาเนิ น กิ จกรรมในฐานะที่ เป็ นพลเมื องที่ ดี การบริ จาคและการสนับสนุ นเป็ นหนึ่ งในความรั บผิดชอบต่อสังคมที่ สาคัญ แต่ละบริ ษทั ในกลุ่ ม
บริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดจะดาเนิ นการตามยุคสมัยและสถานการณ์ เพื่อให้เกิ ดความรั บผิดชอบต่อสังคมในระดับที่ สูงขึ้นตามประเด็นปั ญหาและ
ความต้องการของแต่ละประเทศและภูมิภาคที่ บริ ษทั ตั้งอยู่
อย่างไรก็ตามจะไม่ บริ จาคเงิ นเพื่อการเมื อง ฯลฯ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อการติดสิ นบน การบริ จาคเงิ นโดยมิ ชอบหรื อเพื่อให้เกิ ดอานาจกดดันที่ ไม่ เป็ นธรรม
ในการร้ องขอการบริ จาคหรื อการสนับสนุ น อาจเกี่ ยวข้องกับการกระทาทุ จริ ตโดยเจตนาซึ่ งอ้างว่าเป็ นวัตถุ ประสงค์หรื อองค์กรที่ ถูกต้อง ให้พึงพิจารณาระวัง
อย่างเพียงพอเพื่อป้ อ งกันการร้ องเรี ยนการมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ การกระทาที่ เป็ นการที่ ไม่ ถูกต้องเหล่ านี้
※บริ จาคเงิ น: มอบเงิ นหรื อ ทรั พย์สินเพื่อ งานสาธารณะ สาธารณะประโยชน์ สวัสดิ การ สิ่ งปลู กสร้ างทางศาสนา ฯลฯ โดยไม่ คิดมู ลค่า
การสนับสนุ น: การเพิ่มอานาจการอนุ มตั ิเห็ นชอบกับ วัตถุประสงค์ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ฯลฯ
การติดสิ นบน: มอบเงิ นหรื อสิ่ งของเพื่อให้ได้มาซึ่ งความสะดวกเป็ นการตอบแทน
การลงโทษตามกฎหมายภาษี อ ากรและกฎหมายอาญาของแต่ล ะประเทศต่อ การให้สิ นบนซึ่ งอ้างว่าเป็ นการบริ จ าคหรื อ สนับ สนุ น
นอกจากจะได้รั บโทษยัง มี ผลทาลายความน่ าเชื่ อ ถื อ ของบริ ษทั อย่างมาก

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・ตรวจสอบยืนยันว่าการบริ จาคหรื อให้ การสนับสนุ นนั้นเป็ นสิ่ งที่ ผูถ้ ื อผลประโยชน์ร่วม เช่ น ผูถ้ ื อหุ ้น พนักงาน ฯลฯ ยอมรั บและเป็ นรายละเอี ยดเนื้ อหาที่
กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดได้รับการเชื่ อใจจากสังคมในฐานะที่ เป็ นพลเมื องในรู ปองค์กร
・ไม่ บริ จาคหรื อให้การสนับสนุ นโดยมี วตั ถุ ประสงค์โดยมิ ชอบหรื อเพื่ออานาจกดดันที่ ไม่ เป็ นธรรม
・ให้ใส่ ใจระวังอย่างเพียงพอเพื่อไม่ ให้เกิ ดการทุ จริ ตมิ ชอบ ในกรณี ที่มีความกังวลให้รอรั บ คาสั่งดาเนิ นการจากฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง

2-6. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท
เพื่ อให้ ได้ รับควำมเข้ ำใจและควำมไว้ วำงใจจำกสั งคม
เรำจะเปิ ดเผยข้ อมู ลของบริ ษัทในเวลำที่เหมำะสมและอย่ ำงเหมำะสม
ข้อมู ลบริ ษทั ไม่ ใช่ เพียงข้อมู ลทางการเงิ นและคาอธิ บายเท่ านั้น แต่ยงั รวมถึ งข้อมู ลทุกด้านเกี่ ยวกับการจัดการองค์กร เช่ น รายละเอี ยดผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยี
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ฯลฯ เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสและเป็ นการรั บ ผิดชอบต่อสังคม อี กทั้งเพื่อให้ได้รับความเข้าใจและความไว้วางใจจากสังคม
จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมู ลของบริ ษทั อย่างเหมาะสมในเวลาที่ เหมาะสม หลังจากได้รับการอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตามกฎระเบี ยบของบริ ษทั ฯลฯ
ฝ่ ายที่ รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมู ลจะดาเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มู ลสู่ สังคมอย่างกว้างขวางผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั ฯลฯ
ในการเปิ ดเผยข้อมู ล ไม่ เพียงแต่เปิ ดเผยอย่างถู กต้องตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ แม้ว่าจะไม่ มีกฎหมายหรื อข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องบังคับใช้ เราจะเปิ ดเผยข้อมู ลใน
กรณี ที่พิจารณาเห็ นว่าข้อมู ลนั้นมี ความสาคัญ
นอกจากนี้ เราไม่ ได้เปิ ดเผยเพียงแค่เรื่ องที่ ดีสาหรั บ องค์กรเท่ านั้น แต่จะเปิ ดเผยข้อมู ลที่ มีความสาคัญตามความคาดหวังของผูถ้ ื อผลประโยชน์ร่วมทั้งข้อมู ลที่ ดี
และไม่ ดีอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรมในเวลาที่ เหมาะสม ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่ บริ ษทั จะอยู่ในฐานะที่ จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ความรั บผิดชอบที่ อธิ บายได้
(Accountability) อย่างเหมาะสมเพียงพออยู่เป็ นนิ จ นอกจากนี้ การได้รับความเข้าใจและความไว้วางใจจากผูถ้ ื อผลประโยชน์ร่วมจากการสะสมเหล่ านี้ เป็ นสิ่ ง
ที่ มีความสาคัญ

※การเปิ ดเผยข้อมู ลของบริ ษทั จะดาเนิ นการโดยหน่ วยงานที่ รับผิดชอบผ่านการดาเนิ นขั้นตอนอย่างเป็ นทางการ พนักงานที่ ไม่ ได้อยู่ในหน่ ว ยงานที่
รั บผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมู ลควรมี การจัดการดู แลข้อมู ลสาคัญอย่างเคร่ งครั ดก่ อนที่ จะมี การเปิ ดเผยและไม่ ประกาศเผยแพร่ ขอ้ มู ลโดยใช้วิจารณญาณส่ วน
บุ คคล

2-7. กำรเคำรพในควำมหลำกหลำยของทรั พยำกรบุคคล
เรำให้ ควำมสำคัญกับพนั กงำนแต่ ละคน สนับสนุ นเพื่ อให้ แสดงศั กยภำพ
เรำมุ่งมั่นที่จะเคำรพควำมหลำกหลำยและสร้ ำงสถำนที่ทำงำนที่ทุกคนสำมำรถทำงำนได้ อย่ ำงมีชีวิต ชี วำ
กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดถื อว่าพนักงานเป็ นสิ นทรั พย์ที่สาคัญที่สุดในการบรรลุ ภารกิ จกลุ่ มและเป้ าหมายทางธุ รกิ จ ถ่ ายทอดออกมาเป็ น
คาพูดว่า “จิ นไซ (ทรั พยากรบุ คคล)”
บริ ษทั มี การพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ ทางานที่ ยุติธรรมและเป็ นธรรมเพื่อให้พนักงานซึ่ งเป็ นทรั พยากรบุ คคลสามารถแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยงั มุ่ งมัน่ ที่ จะเคารพในความหลากหลายของพนักงาน สร้ างสถานที่ ทางานที่ ยอมรั บและใช้ประโยชน์จ ากคุ ณค่า ความสามารถต่าง ๆ และ
ประสบการณ์ ที่พนักงานแต่ละคนได้รั บการปลู กฝั ง พนักงานสามารถใช้ความหลากหลายของตนเพื่อแสดงศักยภาพที่สูงสุ ด ช่ วยเพิ่มพลังและความคิด
สร้ างสรรค์ขององค์กรในฐานะกลุ่ ม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั
นับจากนี้ เป็ นต้นไปเราจะส่ งเสริ มการสร้ างวัฒนธรรมในที่ ทางานซึ่ งคานึ งถึ งความหลากหลายของบุ คคลที่ พนักงานทุ กคนสามารถดาเนิ นงานได้โ ดยไม่
คานึ งถึ งเพศ อายุ สัญชาติ หรื อความทุ พพลภาพ
นอกจากนี้ ยงั จัดสถานที่ ทางานที่ เคารพการทางานที่ มีความหลากหลายและสามารถนาไปสู่ ความสาเร็ จ ซึ่ งพนักงานทุ กคนทางานและใช้เวลาส่ วนตัวได้อย่าง
สมดุ ลและรู ้ สึกได้ถึงคุ ณค่าของงาน และแรงจู งใจในการทางาน
ความไม่เ ท่าเที ย ม เช่ น โอกาสในการจ้างงาน เงิ นเดื อ นและสวัสดิ ก าร การศึ กษา การประเมิ น ผล การเลื่ อ น
ตาแหน่ ง ฯลฯ ที่ ข้ ึ นอยู่ก ับ เพศ อายุ ศาสนา ความเชื่ อ ทางอุดมการณ์ ฯลฯ อาจส่ ง ผลต่อ ภาพลัก ษณ์ ของบริ ษทั และ
ความสู ญเสี ยในด้านการคุ้มครองทรั พยากรมนุ ษ ย์
นอกจากนี้ ก ารทางานที่ ย าวนานเกิ นไปอาจส่ ง ผลต่อ สุ ขภาพของพนักงานแต่ล ะคนและอาจมี ความเป็ นไปได้ที่
พวกเขาจะต้อ งลาออกจากงานเนื่ อ งจากความล้ม เหลวทางจิ ต ใจ

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・ยอมรั บในลักษณะเฉพาะของบุ คคลซึ่ งมี ความสามารถ ค่านิ ยมและความคิดต่าง ๆ ที่ หลายหลาก
・สร้ างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยการพูดคุ ย กันได้อย่างอิ สระและเสรี ใ นมุ มมองต่าง ๆ
・ทุ่ มเทที่ จะเพียรพยายามอย่างเต็มที่ และพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดอยู่เสมอเพื่อสามารถแสดงให้เห็ นถึ งศักยภาพอย่างเต็มที่ แสดงออกถึงมู ลค่าเพิ่มที่ เป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะตนและมี ส่วนร่ วมต่อองค์กร
・ดาเนิ นการสรรหา คัดเลื อก ฝึ กอบรมและเลื่ อนตาแหน่ งให้พนักงานปฏิบตั ิตามทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการทางานอย่างเป็ นกลางและเป็ น
ธรรม
・ส่ งเสริ มความเข้าใจต่อความด้อยสมรรถภาพของการทุ พพลภาพและสร้ างสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการทางานต่อกันและกันด้วยความเข้าใจที่ ถูกต้อง
・ใช้รูปแบบการทางานต่าง ๆ ที่ บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ด้วยตนเองด้วยความรั บผิดชอบในการพัฒนาปรั บปรุ งคุ ณภาพการทางานและการใช้ชีวิตส่ วนตัวให้มีความ
สมบู รณ์ มุ่ งที่ จะปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานและเพิ่มผลผลิ ตและเพียรพยายามไปสู่ ความสาเร็ จ

2-8. ควำมปลอดภัยและสุ ขภำพของพนักงำน
เรำตระหนักให้ ควำมสำคัญต่ อควำมปลอดภัยและสุ ขภำพสำคัญมำกกว่ ำสิ่ งใด
สร้ ำงสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนที่ปลอดภัยและมีสุขภำพดี
บริ ษทั มี หน้าที่ ในการปกป้ องความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงาน พนักงานมี หน้าที่ ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ จาเป็ นเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการ
ทางานและให้ความร่ วมมื อกับมาตรการเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บจากการทางานที่ บริ ษทั จัดขึ้น
กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดมุ่ งมัน่ ที่ “จะให้ความสาคัญกับการ “เคารพความเป็ นมนุ ษย์” และ “สุ ขภาพมาเป็ นอันดับ หนึ่ ง” เพื่อสร้ าง
บรรยากาศในที่ ทางานซึ่ งให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและสุ ขภาพในระดับสู งเพื่อให้เกิ ดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานที่ ปลอดภัยและสะดวกสบายซึ่ ง
สามารถทางานได้อย่างสมบู รณ์ ท้ งั ทางร่ างกายและจิ ตใจ” การรั กษาสุ ขภาพให้กบั พนักงานให้สามารถทางานได้อย่างแข็งแรงอย่างต่อเนื่ องในสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยจะนาไปสู่ การเพิ่มมู ลค่าของทรัพยากรมนุ ษย์ซ่ ึ งถื อเป็ นทรั พย์สินสาคัญสาหรั บ บริ ษทั
เราไม่ ได้เพียงแต่ให้ความใส่ ใจสุ ขภาพทางร่ างกายแต่ยงั ใส่ ใจในสุ ขภาพทางจิ ตใจและใส่ ใจดู แลสุ ขภาพจิ ตที่ ดีด้วย
นอกจากนี้ เรามี ความรั บผิดชอบต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของสังคมในท้องถิ่ นผ่านการปฏิบตั ิตามกฎในสถานที่ ทางาน
ด้านความปลอดภัย มี ก ฎหมายและข้อ บัง คับมากมาย
นอกจากนี้ แต่ล ะบริ ษทั ยัง มี ก ฎระเบี ยบภายในบริ ษทั อี กด้ว ย
การไม่ให้ความสาคัญแก่ เ รื่ อ งเหล่านี้ ในกรณี ที่ พนักงานเกิ ดได้รั บบาดเจ็บหรื อ ประสบปั ญหาสุ ข ภาพ ไม่เ พี ย งแต่
พนัก งานเท่ านั้นบริ ษทั เองก็อ าจถูก ลงโทษต่อ การล่ว งละเมิ ด

สิ่ งที่แ ต่ละท่านควรยึดถื อ ปฏิ บ ัติ
・ปฏิบ ตั ิ ตามกฎหมายและข้อ บังคับ นโยบาย กฎระเบี ยบของบริ ษัท ที่เกี่ ย วข้อ งกับอาชี วอนามัย และความปลอดภัย
・จากจิ ตวิญ ญาณที่ ให้ค วามสาคัญ ต่อสุ ข ภาพมาเป็ นอันดับหนึ่ ง ใส่ ใ จดู แลสุ ข ภาพของพนักงาน เพื่อ นร่ วมงานอยูเ่ สมอและรี บดาเนิ นการแก้ไ ขปั ญหาตั้ง แต่เ นิ่ น ๆ
เมื่ อพบว่ามี อาการผิด ปกติ
・พยายามปฏิ บตั ิ ต นเพื่อ รั กษาความปลอดภัย โดยให้ค วามสาคัญสู งสุ ด ต่อความปลอดภัย ให้ค วามสาคัญต่อชี วิต ของพนักงานรวมทั้ง ตนเองและผูท้ ี่ทางานในที่ทางาน
ทุกคนและผูท้ ี่มาเยือนบริ ษัทก่ อ นเป็ นอันดับ แรก
・มี ส่วนร่ วมในการฝึ กอบรมที่ จาเป็ น นอกจากนี้ จะไม่ มีส่ วนร่ วมในการฝึ กอบรมและงานที่ห้ามการมี ส่ว นร่ วมหากไม่ ได้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่เ ป็ นเงื่ อนไขที่ จาเป็ น
・จะไม่ ปฏิบ ัติทางานเมื่ ออยู่ในสภาพที่มีส มรรถนะในการทางานลดลงเนื่ องจากเจ็บป่ วย ดื่ ม แอลกอฮอล์ หรื อใช้ยารั กษาโรค ฯลฯ
・ในกรณี ที่ท่านพบว่า งานไม่ ปลอดภัยหรื อเป็ นอันตรายต่อสุ ข ภาพ ให้หยุดทางานทัน ทีและรายงานไปยัง ฝ่ ายที่เกี่ ย วข้อ ง นอกจากนี้ ให้ รายงานไปยัง ฝ่ ายที่เกี่ ย วข้อ ง
ทัน ทีใ นกรณี ที่สัง เกตพบว่า เกิ ดหรื ออาจจะเกิ ดปั ญหาเกี่ ย วกับสุ ขภาพหรื อความปลอดภัย
・เข้ารั บ การตรวจสุ ข ภาพตามที่กาหนดและปฏิ บตั ิสิ่ งที่ ตอ้ งกระทาเพื่อรั กษาสุ ข ภาพ เช่ น ตรวจสุ ข ภาพอย่า งละเอี ยดตามผลตรวจสุ ขภาพ นอกจากนี้ ให้ ต ระหนัก ใน
เรื่ องสุ ข ภาพอยูเ่ ป็ นประจา สร้ างพฤติก รรมและลักษณะนิ สั ยที่ ดีต่อสุ ข ภาพของตน และพยายามที่ จะเสริ มสร้ างพละกาลังและความมั่นคงทางร่ างกายและจิต ใจ
・ติดต่อสื่ อสารกับ ผูท้ ี่อยู่รอบข้า งด้วยความสัมพันธ์ที่ดี และมุ่ งมั่น ที่ จะรั กษามนุ ษ ยสัม พันธ์ที่ดี ยิ่ง ๆ ขึ้ นไป

2-9. กำรร่ วมมื อกับคู่ค้ำทำงธุ รกิจ
เรำจะดำเนินกิจกรรมกำรจัดซื้ ออย่ ำงเป็ นธรรมและเป็ นกลำง
เรำจะทำงำนร่ วมกับหุ้นส่ วนทำงธุ ร กิจและมีควำมรั บผิดชอบต่ อสั งคม
คู่คา้ ทางธุ รกิ จ (ซัพพลายเออร์ ) เป็ นหนึ่ งในคู่คา้ ทางธุ รกิ จที่ กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดขาดไม่ ได้ในการดาเนิ นธุ รกิ จ
กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดมี เป้ าหมายที่ จะพัฒนาและเติบโตไปพร้ อมกับ คู่คา้ ทางธุ รกิ จ ในการทาเช่ นนี้ จาเป็ นต้องเคารพซัพพลายเออร์ และ
ร่ วมมื อกันเพื่อรั บผิดชอบต่อสังคม การเลื อกคู่คา้ จะต้องสร้ างโอกาสในการเข้าร่ วมงานที่ ยุติธรรม รั บประกันการแข่งขันที่ เป็ นธรรมและการประเมิ นผลอย่าง
เที่ ยงธรรมโดยไม่ ยึดถื อเพียงผลการดาเนิ นธุ รกิ จในหรื อนอกประเทศ
นอกจากนี้ ในการดาเนิ นการทางธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดจาเป็ นต้องดาเนิ นการจัดซื้ อตามหน้าที่ ความรั บผิดชอบต่อสังคมใน
ฐานะที่ เป็ นหลักที่ ควรยึดถื อปฏิบตั ิ เอาใส่ ใจในสิ ทธิ มนุ ษยชน แรงงาน สุ ขภาพความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ ี ทวั่ โลกจึ งเรี ยกร้ องให้มีการร่ วมมื อ
กันไม่ เพียงแต่ภายในกลุ่ มเท่ านั้น แต่ยงั รวมถึ งคู่คา้ ทางธุ รกิ จและการทางานในห่ วงโซ่ อุปทานทั้ง หมด
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังต้องไม่ เข้าร่ วมในการกระทาที่ ผิดศีลธรรมผ่านการจัดซื้ อ
เช่ น จาเป็ นต้องหลี กเลี่ ยงการกระทาที่ เกี่ ยวข้องกับความขัดแย้งและการกระทาที่ ไร้ มนุ ษยธรรม จากการการจัดหาหรื อใช้แร่ ธาตุที่มีความขัดแย้ง ※
※ แร่ ธาตุ ที่มี ความขัด แย้ง คือ แร่ ธาตุท้ งั 4 ชนิ ดที่ผลิ ต ในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยคองโกและประเทศเพื่อนบ้าน (ดี บุก แทนทาลัม ทังสเตน ทอง) แ ร่ น้ ี เป็ นแหล่ ง
รายได้ของกลุ่ มกองกาลังติ ดอาวุธ ที่มีการกระทาที่ไร้ มนุ ษ ยธรรม เช่ น สังหารหมู่ ปล้นสะดม การกระทารุ นแรงทางเพศ ฯลฯ ได้รับ การควบคุ มการทาธุ รกรรมใน
ประเทศต่า ง ๆ เช่ น สหรั ฐอเมริ กา ในขณะนี้ สหภาพยุโ รปก็ ย งั เห็ น ด้วยกับหลัก ใหญ่ ๆ ของกฎหมายเดี ย วกัน นี้ (ณ กุม ภาพันธ์ ค.ศ. 2017)
กรณี ที่ล ะเลยเพิ กเฉยในการร่ ว มมื อ กับคู่ค้าทางธุ ร กิ จ เรื่ อ งความรั บผิดชอบต่อ สัง คม
จะนาไปสู่ ก ารสู ญเสี ยความไว้ว างใจจากลูก ค้า และตลาดหุ้น

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・จัดหาโอกาสให้กบั ซัพพลายเออร์ อย่างกว้างขวางโดยเท่ าเที ยมกันและประเมิ นผลอย่างเป็ นธรรม เราจะไม่ เลื อกปฏิบตั ิหรื อใช้ตาแหน่ งที่ เหนื อกว่ากับคู่คา้
ทางธุ รกิ จ
・ในการคัดเลื อกซัพพลายเออร์ นอกจากจะใส่ ใจคานึ งถึ งคุ ณภาพ ราคา เวลาจัดส่ ง ยังคานึ งถึ งหน้าที่ รับผิดชอบทางสังคม เช่ น การปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน การรักษาความปลอดภัย การคุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ
・เราจะเปิ ดเผย “แนวทางการจัดซื้ อ CSR” ของกลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดให้แก่ซัพพลายเออร์ ขอความร่ วมมื อกันในการรั บผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากนี้ จะตรวจสอบสถานการณ์ และเรี ยกร้ องให้เกิ ดการปรั บปรุ งหากมีความจาเป็ น

2-10. กำรมีส่วนร่ วมต่ อสิ่ งแวดล้ อมโลก
เรำจะมอบผลิตภัณฑ์ และบริ กำรที่สอดคล้ องกับสิ่ งแวดล้ อมโลก
และมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำสั งคมที่ ยั่งยืน

มนุ ษย์ดาเนิ นการพัฒนาขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ชีวิตที่ อุดมสมบู รณ์ นามาซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญในสภาพแวดล้อมของโลกในขณะที่ ทาลายระบบนิ เวศน์
เช่ น

การใช้ทรั พยากรธรรมชาติที่มีอยู่จากัดมากเกิ นกว่าความจาเป็ น ตัดไม้ทาลายป่ าเป็ นจานวนมาก

นอกจากนี้ ก๊าซเรื อนกระจกอื่ น ๆ ที่ ปล่ อยออกมาในระหว่างกระบวนการเหล่ านี้ ได้แก่ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ฯลฯ เป็ นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้ อนใน
ปั จจุ บนั ซึ่ งเป็ นที่ วิตกกังวลว่าจะส่ งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมของโลกในอนาคต
การเพิกเฉยมองข้ามการเปลี่ ยนแปลงนี้ บริ โภคและดาเนิ นการพัฒนาอย่างไร้ การควบคุ มต่อไปในอนาคตหลายชี วิตบนโลกนี้ ก็จะสู ญหายไป
ในการตอบสนองต่อวิกฤตซึ่ งจะเกิ ดขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ ี ได้เรี ยกร้ องให้มีการสร้ างสังคมที่ ยงั่ ยืนในระดับโลกอย่างแท้จริ ง
กลุ่ มบริ ษทั คาวาซากิ เฮฟวี อิ นดัสทรี ส์ จากัดจะช่ วยลดภาระด้านสิ่ งแวดล้อมโดยการออกแบบและดาเนิ นการผลิ ตโดยคานึ งถึ งวงจรชี วิตของผลิ ตภัณฑ์
นับตั้งแต่การซื้ อวัตถุ ดิบ การผลิ ต การจัดจาหน่ าย การใช้งานไปจนถึ งการกาจัดทาลาย
นอกจากนี้ เรามุ่ งมัน่ ที่ จะเป็ นบริ ษทั ที่ สามารถมี ส่วนร่ วมในอนาคตของสิ่ งแวดล้อมโลกพร้ อมกับสร้ างชี วิตที่ อุดมสมบู รณ์ ของผูค้ นผ่า นผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่
คานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อม

มี ก ฎระเบี ย บด้า นสิ่ ง แวดล้อ มต่าง ๆ ในหลายประเทศทัว่ โลก
ถึ ง แม้ก ารปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายและข้อ บัง คับจะเป็ นหลัก การของการจัดการด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม แต่ในกรณี ที่ล ะเลยเพิ กเฉย ละเมิ ด กฎหมาย
และระเบี ยบข้อ บัง คับ ต่าง ๆ บริ ษทั และพนัก งานผูน้ ้ ันอาจต้อ งได้รับการลงโทษทางอาญา หยุดกิ จ การ ฯลฯ และอาจทาให้ แบรนด์
คาวาซากิ เ สื่ อ มเสี ยชื่ อ เสี ยงอย่างมาก

สิ่ งที่ แต่ละท่ านควรยึดถื อปฏิบตั ิ
・ใช้ของและพลังงานในปริ มาณที่ จาเป็ นเท่ านั้น
・ลดของเสี ยและจัดการอย่างเหมาะสมให้มากที่ สุดเท่ าที่ จะทาได้ด้วยหลัก 3R (ลดการใช้ ใช้ซ้ า และนากลับมารี ไซเคิล)
・รั กสัตว์และพืช ที่ อยู่ใกล้ตวั และพยายามรั กษาระบบนิ เวศ
・มี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและนอกบริ ษทั ด้วยความกระตือรื อร้ น

