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หลักจรรยาบรรณ
นโยบายของกล ุม่บรษ ัท voestalpine AG

voestalpine เป็นบรษัิททีด่ำาเนนิธุรกจิทั่วโลกดา้นเทคโนโลยเีกีย่วกับวัสดุผสมและการแปรรูปวัสดุ ซึง่มุ่งเนน้
ในการหาโซลูชันของผลิตภัณฑ์และระบบที่ทำาจากเหล็กและวัสดุอื่นๆ ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมหนักและตลาด
เฉพาะกลุ่มซึง่มคีุณภาพสงู ในฐานะพันธมติรทางธุรกจิทีเ่ชือ่ถอืได ้voestalpine ถอืความทา้ทายของลูกคา้เป็น
เสมอืนความทา้ทายของเราเอง ในฐานะพันธมติรทางธุรกจิทีเ่ชือ่ถอืได ้เรารูส้กึรับผดิชอบต่อการปฏบิัตติ่อลูกคา้ 
ซัพพลายเออร ์พนักงาน และพันธมติรทางธุรกจิอืน่ๆ หลักจรรยาบรรณของเราจะชว่ยใหพ้นักงานทุกคนของกลุ่ม
บรษัิท voestalpine สามารถปฏบิัตกิจิกรรมทางธุรกจิของตนไดอ้ย่างมคีวามรับผดิชอบ ซึง่พนักงานทุกคนใน
กลุ่มบรษัิทจะปฏบิัตตินบนรากฐานของหลักศลีธรรม จรยิธรรม และการดำาเนนิการทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

พนักงานของเราเป็นส่วนสำาคัญในความสำาเร็จขององคก์รของเราและมีบทบาทสำาคัญในการสรา้งความน่าเชือ่
ถอืและชือ่เสยีงของเรา นี่เป็นเหตุผลสำาคัญทีท่ำาใหเ้ราตอ้งกำาหนดหลักการและหลักจรยิธรรมและศลีธรรมในการ
ดำาเนนิธุรกจิทีช่ัดเจน ซึง่ถูกกำาหนดไวใ้นหลักจรรยาบรรณนี้ แต่ละบุคคลจะเป็นตัวอย่างทีม่ชีวีติและทำาใหห้ลัก
จรรยาบรรณนี้เป็นสว่นหนึ่งของวัฒนธรรมองคก์รของเรา 

Linz, ใน ตุลาคม 2022 

คณะกรรมการบรหิาร
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1 บทนำาและวตัถุประสงค ์ 
 เนื่องจากการดำาเนนิงานระหว่างประเทศ กลุ่มบรษัิท voestalpine อยู่ภายใตก้รอบทางสังคม การเมอืง

และกฎหมายที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละแห่งตอ้งไดรั้บการพิจารณาอย่างเหมาะสมและตอ้งปฏิบัติตาม  
การละเมดิกรอบดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่การละเมดิกฎหมายหรือขอ้บังคับของประเทศอาจก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายทางการเงนิอย่างมากต่อธุรกจิของเราและสรา้งความเสยีหายต่อชือ่เสยีงของกลุ่มบรษัิทใน
ระยะยาว

  หลักจรรยาบรรณนี้เป็นรากฐานสำาหรับกจิกรรมและการตัดสนิใจทางธุรกจิทั ้งหมดภายในกลุ่มบริษัท  
voestalpine เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักศลีธรรม จรยิธรรม และการดำาเนนิการทีถู่กตอ้งตามกฎหมายของ
พนักงานทุกคนในกลุ่มบรษัิท

  พนักงานทีฝ่่าฝืนกฎหมาย ขอ้บังคับ แนวทางปฏบิัต ิ กฎระเบยีบและขอ้บังคับภายในองคก์ร หรอืขอ้
กำาหนดในจรรยาบรรณนี้ จะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวนัิย นอกจากนี้การกระทำาดังกล่าวอาจทำาใหเ้กดิ
ความผดิทางอาญาและ/หรอืความรับผดิทางแพ่ง เชน่ การถูกเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหาย
จากบุคคลดังกล่าว 

 หลักจรรยาบรรณนี้จะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขตามความจำาเป็นโดยมติของคณะกรรมการบริหารของ  
voestalpine AG และอาจมแนวทางปฏบิัตเิพิม่เตมิทีใ่ชเ้ฉพาะกับบางประเทศหรอืภูมภิาคเท่านัน้ 

2  ขอบเขตการใช ้ 
 หลักจรรยาบรรณนี้ใชก้ับพนักงานทุกคน รวมทัง้ประธานบรษัิท ผูจั้ดการ และผูบ้รหิารต่างๆ (ซึง่ต่อไปนี้จะ

เรยีกรวมว่า “พนักงาน”) ของกลุ่มบรษัิท voestalpine พนักงานใหม่จะตอ้งปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณนี้
ดว้ยเชน่กัน

 กลุ่มบรษัิท voestalpine ประกอบดว้ยบรษัิททัง้หมดซึง่ voestalpine AG ถอืหุน้ทัง้โดยตรงและโดย
ออ้มอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 หรอืมอีำานาจควบคุมในลักษณะอืน่ 

 บรษัิทอืน่ๆ ทัง้หมดที่ voestalpine AG ถอืหุน้ทัง้โดยตรงและโดยออ้มอย่างอย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 แต่ไม่มี
อำานาจควบคุม ตอ้งนำาหลักจรรยาบรรณนี้ไปปรับและบังคับใชใ้หเ้หมาะสมกับองคก์รของตนเองอย่างเป็น
อสิระ โดยอยู่ภายใตโ้ครงสรา้งการตัดสนิใจและกฎหมายบรษัิท

 นอกจากนี้ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบรษัิท บรษัิทในเครอืตอ้งสง่เสรมิใหพั้นธมติรทางธุรกจิหลักๆ (ลูกคา้ 
ซัพพลายเออร ์ ทีป่รกึษา ฯลฯ) ปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณนี้ และในการเลอืกพันธมติรทางธุรกจิหรอื
พนักงาน ตอ้งคำานงึถงึการปฏบิัตติามขอ้กำาหนดของ voestalpine หรอืกฎระเบยีบทีเ่ทยีบเท่าไวเ้ป็นสว่น
หนึ่งในการตัดสนิใจเลอืกดว้ย
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3  ความร ับผิดชอบในการดำาเนิ นงาน 
 พนักงานทุกคนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการปฏบิัตติามและดำาเนนิงานตามหลักจรรยาบรรณนี้
 ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษัิทตอ้งเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณนี้ใหก้ับพนักงาน ใหค้ำา

แนะนำาและกำากับดูแลพนักงานในการปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณนี้ โดยการฝึกอบรมซึง่จัดทำาโดยหน่วย
งานทีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่ม 

 พนักงานควรใชส้ามัญสานึกในการตคีวามจรรยาบรรณนี้ และพจิารณาว่าการกระทำาที่เฉพาะเจาะจงอาจ
ก่อใหเ้กดิการวพิากษ์วจิารณ์บนพื้นฐานของจรยิธรรมและศีลธรรมที่เหมาะสมหรือไม่ ซึง่ตอ้งคำานึงถงึ
บรรทัดฐานและธรรมเนียมปฏบิัตเิฉพาะของแต่ละประเทศดว้ย ทัง้นี้ ยังคงตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและ
ขอ้บังคับทีม่ี

 นอกจากนี้ พนักงานทุกคนสามารถตดิต่อฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบุคคล ฝ่ายตรวจสอบที่มีอานาจของ  
voestalpine AG เจา้หนา้ทีก่ำากับดูแลการปฏบิัตติามกฎของกลุ่มบรษัิทหรอืเจา้หนา้ทีใ่นฝ่ายต่างๆ เจา้
หนา้ที่กำากับดูแลการปฏบิัตติามกฎของกลุ่มบรษัิทจะเป็นผูม้ีอานาจสูงสุดในเรื่องขอ้พพิาทและคำาถาม
เกีย่วกับการตคีวามหลักจรรยาบรรณนี้ สามารถตดิต่อเจา้หนา้ทีก่ำากับดูแลการปฏบิัตติามกฎได ้ตามทีอ่ยู่
ต่อไปนี้:   

 กลุ่มบริ ษัท: group-compliance@voestalpine.com
 กองเหล็ก: steel-compliance@voestalpine.com
 กองเหล็กพิ เศษ: highperformancemetals-compliance@voestalpine.com
 กองวิศวกรรมโลหะ: metalengineering-compliance@voestalpine.com
 กองขึ้ นรูปโลหะ: metalforming-compliance@voestalpine.com

 เจา้หนา้ที่กำากับดูแลการปฏบิัตติามกฎของกลุ่มบริษัทและเจา้หนา้ที่กำากับดูแลการปฏบิัตติามกฎของ
ฝ่ายต่างๆ รวมถงึรายละเอยีดการตดิต่อของพวกเขาจะมอียู่ในอนิทราเน็ตของกลุ่มบรษัิทภายใต ้https:// 
voestalpine.net/compliance

4  การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบภายนอกและภายในอื่ นๆ  
 การดำาเนนิธุรกจิและการตัดสนิใจทัง้หมดตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบภายในและภายนอกอืน่ๆ 

อย่างเคร่งครัด 
 พนักงานทกุคนตอ้งรับทราบเกีย่วกบักฎหมาย ขอ้กำาหนดอืน่ๆ รวมทัง้แนวทางปฏบิตัแิละกฎระเบยีบภายใน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีรั่บผดิชอบของตน และหากมขีอ้สงสยั ใหต้ดิตอ่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ (ดขูอ้ 3) 
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5  สิ ทธิ มนุษยชน ความเคารพ และคุณธรรม
 พนักงานทุกคนตอ้งเคารพและปฏบิัตติามกฎบัตรสหประชาชาตแิละสภายุโรปว่าดว้ยเรื่องสทิธมินุษยชน 

โดยการยดึถอืสทิธมินุษยชนเป็นคุณค่าพื้นฐาน
 วัฒนธรรมองคก์รของกลุ่มบรษัิท voestalpine ยอมรับความจรงิทีว่่า แต่ละคนมเีอกลักษณ์และมคีุณค่า

และจะตอ้งเคารพในความสามารถของแต่ละคน ดว้ยเหตุนี้ กลุ่มบรษัิท voestalpine จงึหา้มการคา้มนุษย์
และการคา้ทาสสมัยใหม่ทุกรูปแบบ รวมทัง้การใชแ้รงงานเด็กและการบังคับใชแ้รงงาน และไม่ยอมใหม้ี
การเลอืกปฏบิัตไิม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม 

 การไม่เลอืกปฏบิัตยิังหมายถงึการล่วงละเมดิทางเพศทุกรูปแบบ เชน่ การแทะโลมทีเ่ห็นไดช้ัด ความคดิ
เห็นทีห่ยาบคาย เรื่องตลก การแสดงออกอย่างลามกอนาจาร การแสดงท่าทางเชงิเยา้ยวน หรอืการแสดง
เนื้อหาทีม่ลีักษณะดังกล่าวในสถานประกอบการของธุรกจิและสถานทีผ่ลติของกลุ่มบรษัิท พฤตกิรรมดัง
กล่าวอาจถอืว่าเป็นการล่วงละเมดิแมว้่าจะไม่ไดม้วีัตถุประสงคเ์พื่อเป็นเชน่นัน้ก็ตาม 

 หลักการเหล่านี้ใชก้ับการปฏบิัตติ่อพันธมติรทางธุรกจิภายนอกเชน่กัน 

6  การแขง่ขนัที่ เป็ นธรรม 
6.1 กฎหมายการแข่งขันและต่อตา้นการผูกขาด
 การดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมในตลาดช่วยรับรองผลประโยชน์ของทั ้งบริษัทในเครือและ

พนักงานและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบรษัิท voestalpine โดยรวมในระยะยาว การจำากัดการ
แข่งขันแบบเสรีหรือการละเมดิขอ้กำาหนดของกฎหมายการแข่งขันและต่อตา้นการผูกขาดขัดต่อปรัชญา
และวัฒนธรรมองคก์รหรอืแนวคดิของกลุ่มบรษัิท voestalpine

 ภายในขอบเขตของการดำาเนนิธุรกจิ พนักงานทุกคนตอ้งปฏบิัตติามแนวทางปฏบิัตติ่อไปนี้
 » ไมม่กีารทำาขอ้ตกลงในเชงิธรุกจิทีส่ามารถกำาหนดหรอืมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการแขง่ขนัได ้โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ การจัดการหรอืการทำาขอ้ตกลงทีม่วีัตถปุระสงคห์รอืสง่ผลใหเ้กดิการกำาหนดราคา การคดิราคา 
หรอืขดีความสามารถในการผลติ การจัดสรรตลาดหรอืลกูคา้หรอืการคว่ำาบาตรของลกูคา้หรอืผูม้สีว่น
แบง่ในตลาดรายอืน่ๆ 

 » ในการสนทนาหรอืการตดิต่อสือ่สารกับคู่แข่ง ตอ้งไม่มกีารแบ่งปันขอ้มูลทีเ่ป็นความลับ เชน่ ราคา 
การคดิราคา เงื่อนไขการขาย ตน้ทุน ขดีความสามารถในการผลติ การใชง้าน รายการสนิคา้คงคลัง 
หรอืขอ้มูลทีเ่ป็นความลับอืน่ๆ ในลักษณะเดยีวกัน แมว้่าจะเป็นการกระทำาเพยีงฝ่ายเดยีวก็ตาม
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 การเป็นสมาชกิและการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ในสมาคม หน่วยงานดา้นวชิาชพี หรอืองคก์รในภาคสว่นต่างๆ 
อาจเป็นพื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับการเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของกลุ่มดา้นอุตสาหกรรมและเศรษฐกจิ
ภายใตข้อบเขตของกฎหมายทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถงึกจิกรรมในการจัดทำามาตรฐาน
ต่างๆ ดว้ย อย่างไรก็ตาม สมาชกิของสมาคม หน่วยงานดา้นวชิาชพี หรอืองคก์รในภาคสว่นต่างๆ มักจะ
เป็นคู่แข่ง เพื่อต่อตา้นสิง่นี้ voestalpine ใชก้ฎทีเ่ขม้งวดในการจำากัดการเป็นสมาชกิและการเขา้ร่วม
กจิกรรมต่างๆ ในสมาคม หน่วยงานดา้นวชิาชพี หรอืองคก์รในภาคสว่นต่างๆ ไม่ว่าการเป็นสมาชกิจะ
เป็นไปโดยสมัครใจหรอืถูกบังคับก็ตาม เหนือสิง่อืน่ใด กฎนี้กำาหนดใหก้ารเป็นสมาชกิในองคก์รดังกล่าว
ตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิารของหน่วยงานนัน้ๆ กอ่น และหา้มมใิหพ้นักงานทีอ่ยู่ในฝ่าย
ขายหรือฝ่ายการตลาดเขา้ร่วมการประชุมหรือกจิกรรมใดๆ ที่จัดโดยองคก์รเหล่านี้อย่างไม่มีขอ้ยกเวน้  
สำาหรับรายละเอียดของกฎนี้ กรุณาดูที่แนวทางปฏบิัตเิกี่ยวกับการต่อตา้นการผูกขาดของกลุ่มบริษัท  
voestalpine AG  (https://voestalpine.net/compliance)

6.2  การทุจรติ การตดิสนิบน การรับของขวัญ
 หา้มมใิหพ้นักงานทุกคนเสนอหรอืรับผลประโยชน์ทัง้ทางตรง1 และทางออ้มโดยเด็ดขาด หากการกระ

ทำาดังกล่าวอาจทำาใหเ้กดิผลกระทบต่อธุรกรรมทางธุรกจิในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือทำาใหเ้กดิความ
เขา้ใจในลักษณะเชน่นัน้ได ้ ขอ้ยกเวน้ของกฎนี้มเีพยีงของขวัญทีม่มีูลค่าเล็กนอ้ยและการตอ้นรับภายใน
ขอบเขตของการดำาเนนิธุรกจิตามปกตเิท่านัน้ พนักงานตอ้งปฏเิสธหรอืสง่คนืของขวัญอืน่ๆ ทัง้หมด และ
แจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบทันท ี

 การเสนอหรือรับเงินหรือผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน เป็นสิ่งตอ้งหา้มในทุกกรณี ตอ้งปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอ้ปฏิบัติในทอ้งถิ่น ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศสมาชกิของสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายต่อตา้นการฟอกเงนิ หา้มมใิหพ้นักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเดยีวหรอืร่วม
มอืกับบุคคลทีส่ามดำาเนนิการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิกฎหมายต่อตา้นการฟอกเงนิ การฟอกเงนิ หมายถงึ  
การลักลอบนำาเขา้(เชน่ โดยการแปลงหรอืโอนกจิการ) ของเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ๆ ทีเ่กดิจากการกระ
ทำาความผดิทางอาญาไปสู่วงจรทางเศรษฐกจิ   

1 ผลประโยชน ์ไดแ้ก ่ของขวัญ การเชญิ การซือ้สนิคา้ในราคาพเิศษ เงนิกูไ้รด้อกเบีย้ ฯลฯ และรวมถงึผลประโยชนท์ีเ่สนอใหแ้กญ่าตสินทิดว้ย



7  เง ินบริ จาคและเง ินสนบัสนุน 
 voestalpine รับผดิชอบต่อสังคมในหลายวธิ ี บรษัิทในเครอืของกลุ่มบรษัิท voestalpine สามารถ

บรจิาคเงนิและสิง่ของได ้ โดยเฉพาะเพื่อชว่ยเหลอืโครงการดา้นมนุษยธรรมและสังคม รวมทัง้สถาบัน
ดา้นวัฒนธรรมและวทิยาศาสตร ์และเพื่อการศกึษา

 นอกจากนี้ กลุ่มบรษัิท voestalpine ยังใหก้ารสนับสนุนโครงการดา้นวัฒนธรรมและการแข่งขันกฬีาต่างๆ  
ดว้ย แต่จะไม่มกีารใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิในลักษณะทีข่ัดต่อหลักจรรยาบรรณหรอืแนวทางปฏบิัติ
ที่ใชใ้นกลุ่มบรษัิท voestalpine โดยเด็ดขาด voestalpine ไม่บรจิาคหรอืใหก้ารสนับสนุนดา้นการเงนิ
แกนั่กการเมอืง พรรคการเมอืง องคก์รทีใ่กลช้ดิกับพรรคการเมอืง หรอืองคก์รทางสังคมทีเ่กีย่วขอ้งกับ
พรรคการเมือง ซึง่รวมถงึการมีส่วนร่วมในสื่อของพรรคการเมืองหรือองคก์รที่ใกลช้ดิกับพรรคการเมือง
ดว้ย

8  การควบคุมการคา้และแร่ธาตุที่ ม ี ข ้อขดัแยง้
 การคา้ระหว่างประเทศเป็นส่วนสำาคัญของกลยุทธ์ทางธุรกจิของกลุ่มบรษัิท voestalpine ดว้ยเหตุนี้  

บรษัิทในเครือทัง้หมดและพนักงานทุกคนตอ้งดำาเนินธุรกจิตามกฎหมายดา้นการควบคุมการคา้และการ
คว่ำาบาตรทางการคา้ของทุกประเทศที่บรษัิทในเครือหรือพนักงานปฏบิัตงิานอยู่ เพื่อรับรองการปฏบิัติ
ตามกฎหมายดังกล่าว พนักงานตอ้งระมัดระวังว่าจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้กำาหนดเหล่านี้ ซึง่ไม่เพยีง
แค่รวมถงึการนำาเขา้ การสง่ออก กฎระเบยีบศุลกากรเท่านัน้ และยังรวมถงึมาตรการดา้นการป้องกันการ
ฝ่าฝืนกฎของซัพพลายเออรแ์ละลูกคา้ดว้ย

 นอกจากนี้ พนักงานตอ้งปฏิบัตติามมาตรฐานในการดูแลและการสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกจิในการ
หลกีเลี่ยงการจ่ายเงนิใหห้รือการใชว้ัตถุดบิที่แปรรูปโดยกลุ่มตดิอาวุธทัง้โดยตรงและโดยออ้ม ซึง่ถอืว่า
เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน

9  การฟอกเง ิน 
 ประเทศต่างๆ รวมถงึประเทศสมาชกิของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายต่อตา้นการฟอก

เงนิ หา้มมใิหพ้นักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเดยีวหรอืร่วมมอืกับบุคคลทีส่ามดำาเนนิการใดๆ ทีเ่ป็นการ
ละเมดิกฎหมายต่อตา้นการฟอกเงนิ การฟอกเงนิ หมายถงึ การลักลอบนำาเขา้ (เชน่ โดยการแปลงหรอื
โอนกจิการ) ของเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ๆ ทีเ่กดิจากการกระทำาความผดิทางอาญาไปสู่วงจรทางเศรษฐกจิ  

ห ลั ก จ ร ร ย า บ ร ร ณ 9
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10  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 ในกรอบของการดำาเนินธุรกิจอาจเป็นไปไดว้่าพนักงานเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์ซึ่งมีผลประโยชน์

ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิที่ขัดแยง้หรืออาจขัดแยง้กับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท  
voestalpine ในสถานการณ์เช่นนี้กลุ่มบรษัิท voestalpine คาดหวังว่าพนักงานจะรักษาเพียงผลประ
โยชน์ของกลุ่มบรษัิท voestalpine เท่านัน้ อย่างไรก็ตามบางครัง้ความขัดแยง้ดังกล่าวไม่สามารถหลกี
เลีย่งได ้ กลุ่มบรษัิท voestalpine จงึกำาหนดใหพ้นักงานจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างโปร่งใส 
พนักงานทุกคนตอ้งรายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้หรอืทีอ่าจเกดิขึน้ แมว้่าจะเป็นเพยีง
แค่สถานการณ์ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดก้็ตาม ต่อผูบ้ังคับบัญชาโดยไม่ตอ้งให ้
รอ้งขอ และหากจำาเป็น ใหข้ออนุมัตขิัน้ตอนเพื่อการดำาเนนิการเฉพาะ 

 ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อาจเกดิขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องดังต่อไปนี้:
» การทำาอาชพีเสรมิของพนักงานอาจขัดแยง้กับการปฏบิัตหินา้ทีข่องพนักงานในกลุ่มบรษัิท  

voestalpine หรอืกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ดังนัน้จงึหา้มทำาอาชพีเสรมิกับบรษัิทคู่
แข่งหรอืพันธมติรทางธุรกจิ โดยเฉพาะกับลูกคา้หรอืซัพพลายเออร ์ในกรณีทีต่อ้งการทำาอาชพีเสรมิ
ตอ้งไดรั้บการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจากผูบ้ังคับบัญชาและแจง้ใหฝ่้ายบุคคลทีรั่บผดิชอบทราบ
กอ่น

» ไมอ่นุญาตใหม้สีว่นรว่มทางการคา้กบัคูแ่ขง่หรอืพันธมติรทางธรุกจิของกลุม่บรษัิท voestalpine 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัลกูคา้หรอืซพัพลายเออร ์(ยกเวน้การลงทนุในบรษัิทจดทะเบยีนขนาดเล็กที่
ขอบเขตทีก่ารถอืครองนัน้อยูใ่นขอบเขตของการบรหิารสนิทรัพยป์กต)ิ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา
ทราบหากมกีารรว่มลงทนุผา่นทางญาตสินทิจะตอ้ง ญาตสินทิหมายถงึ คูส่มรสหรอืคูช่วีติ บดิา มารดา 
พีน่อ้ง และลกูๆ รวมทัง้บคุคลอืน่ๆ ทีอ่าศัยอยูก่บัพนักงานในครัวเรอืนเดยีวกนัอยา่งนอ้ยหนึง่ปี 

» การทำาธุรกรรมกับพันธมติรทางธุรกจิของกลุ่มบรษัิท voestalpine ตอ้งมกีารรายงานไวเ้ป็นอย่างด ี 
กอ่นทีก่ารเจรจาสัญญาจะเริม่ขึน้ หากบุคคลทีม่อีำานาจตัดสนิใจทางธุรกจิหรอืเจรจาต่อรองในนาม
ของพันธมติรทางธุรกจิเป็นญาตสินทิของพนักงาน voestalpine 

11  การปกป้องข้อมูล  
 การทำางานสว่นหนึ่งของบรษัิทในเครอืของกลุ่มบรษัิท voestalpine เป็นการประมวลขอ้มูลสว่นบุคคล

ของพนักงาน ลูกคา้ ซัพพลายเออร ์ และพันธมติรทางธุรกจิอืน่ๆ ซึง่ voestalpine จรงิจังกับเรื่องการ
ปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นอย่างยิง่

 การประมวลขอ้มูลสว่นบุคคล (เชน่ การรวบรวม การใช ้ การสง่ต่อ การเผยแพร่ และการบันทกึขอ้มูล)  
ตอ้งดำาเนนิการภายใตข้อ้กำาหนดของกฎหมายและแนวทางการปกป้องขอ้มูลของ voestalpine เท่านัน้  
พนักงานทุกคนตอ้งจัดการกับขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างระมัดระวังและซื่อสัตย พนักงานทุกคนสามารถดู
ขอ้มูลเพิม่เตมิในเรื่องการปกป้องขอ้มูลไดจ้ากอนิตราเน็ตของ voestalpine (ดู https://voestalpine.
net/ dataprotection)
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12  การค ุม้ครองข้อมูลและทร ัพยส์ ิ นทางปัญญา  
12.1  การรักษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลับ
 ตอ้งไม่นำาขอ้มูลลับใดๆ ทีไ่ดรั้บในระหว่างการปฏบิัตงิาน รวมทัง้ขอ้มูลทีอ่ยู่นอกขอบเขตความรับผดิชอบ

ของพนักงานมาใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนหรอืจัดทำาขึน้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลทีส่าม
  พนักงานตอ้งรับรองว่าเก็บรักษาขอ้มูลต่างๆ (เอกสาร ขอ้ความทีต่ัดตอนมา ขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส์

 ภาพวาด แผนที ่ รูปแบบทีพ่มิพล์่วงหนา้ ฯลฯ รวมทัง้การทำาซบ้นกระดาษหรอืบนอุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูล
อเิล็กทรอนกิสแ์ละอุปกรณ์เก็บขอ้มูลอืน่ๆ) ไวอ้ย่างปลอดภัยเสมอ หากตอ้งนำาขอ้มูลดังกล่าวออกนอก
พื้นทีด่ว้ยเหตุผลทางธุรกจิ พนักงานจะตอ้งแน่ใจว่าบุคคลทีส่ามไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลดังกล่าวได ้

 ตอ้งรักษาความลับอย่างเคร่งครัด ทัง้ความลับทางการคา้และความลับทางธุรกจิ รวมถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกลุ่มบรษัิทและบรษัิท โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอ้มูลเกีย่วกับกจิกรรมดา้นการวจัิยและพัฒนา กลยุทธก์าร
ซือ้หรอืเป้าหมายทีต่อ้งการซือ้ รวมทัง้การลงทุนทีส่ำาคัญๆ โดยไม่ตอ้งคำานงึถงึแหล่งทีม่าของขอ้มูลดัง
กล่าว 

 หากสามารถดงึความลับทางธุรกจิหรอืความลับทางการคา้ออกมาจากขอ้มูลใดๆ ก็ตาม ก็ตอ้งถอืว่าขอ้มูล
นั้นเป็นขอ้มูลลับดว้ยและมีไวใ้ชส้ำาหรับพนักงานที่จำาเป็นตอ้งใชข้อ้มูลดังกล่าวเพื่อการทำางานเท่านั้น
 โดยทีพ่นักงานมหีนา้ทีเ่ก็บรักษาขอ้มูลนี้ใหป้ลอดภัย การปฏบิัตนิี้ยังใชก้ับขอ้มูลที่คู่สัญญาของกลุ่ม
บรษัิท voestalpine มผีลประโยชน์ในความลับนัน้ๆ ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อมกีารทำาขอ้ตกลงรักษา
ความลับไวแ้ลว้

 พนักงานทุกคนมภีาระผูกพันในการรักษาความลับแมว้่าจะสิน้สดุการจา้งงานแลว้ก็ตาม 
 ภาระหนา้ที่ในการรักษาความลับที่รวมอยู่ในสัญญาการจา้งงานของพนักงานแต่ละรายมผีลบังคับใชน้อก

เหนือจากขอ้บังคับขา้งตน้ 

12.2  ทรัพยส์นิทางปัญญา  
 ทรัพยส์นิทางปัญญา (ไดแ้ก ่ลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ องคค์วามรู)้ ถอืเป็นทรัพยากรทีส่ำาคัญทีส่ดุของ

กลุ่มบรษัิท voestalpine เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขัน พนักงานทุกคนมหีนา้ทีต่อ้งปกป้องทรัพยส์นิ
ทางปัญญาและป้องกันไม่ใหคู้่แข่งหรือบุคคลที่สามที่ไม่ไดรั้บอนุญาตอื่นๆ เขา้ถงึองคค์วามรูเ้หล่านี้ได ้ 
ในขณะเดยีวกัน voestalpine ก็เคารพในทรัพยส์นิทางปัญญาและองคค์วามรูข้องคู่แข่งและพันธมติรท
างธุรกจิดว้ย

ห ลั ก จ ร ร ย า บ ร ร ณ 11

???????????



12

13  การปกป้องทร ัพยส์ ิ นของบริ ษทัและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทรัพยส์นิและทรัพยากรของกลุ่มบรษัิท voestalpine ตอ้งถูกใชง้านโดยพนักงานอย่างเหมาะสมและ

ระมัดระวัง และตอ้งไดรั้บการปกป้องจากการสญูหาย โจรกรรม หรอืการใชง้านอย่างผดิวธิ ี เครื่องอำานวย
ความสะดวกในการสือ่สารของกลุ่มบรษัิท voestalpine ไดแ้ก ่ อนิเทอรเ์น็ต อนิทราเน็ต และอเีมล รวม
ทัง้อุปกรณ์ต่างๆ มไีวส้ำาหรับการทำางานต่างๆ มกีฎสำาหรับการใชง้านสว่นบุคคลในทุกกรณีแยกต่างหาก
จากการใชง้านในกลุ่มบรษัิท

 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตอ้งปฏบิัตติามแนวทางปฏบิัตแิละกฎระเบยีบดา้นความปลอดภัยในการใช ้
อุปกรณ์ไอท ีเพื่อลดความเสีย่งโดยทั่วไป ตอ้งจัดเก็บอุปกรณ์ไอท ี(พซี ีโนต้บุ๊ก และอืน่ๆ) ใหป้ลอดภัย
อย่างเหมาะสมและป้องกันการเขา้ถงึ (ดว้ยรหัสผ่าน) เท่าทีเ่ป็นไปไดท้างเทคนคิ หา้มสง่ต่อรหัสผ่าน
สว่นบุคคลใหก้ับพนักงานคนอืน่หรอืบุคคลทีส่าม ตอ้งมกีารทำากฎระเบยีบทีช่ัดเจนและตดิตามการดำาเนนิ
งานไดส้ำาหรับตัวแทน 

 หากขอ้มูลของบรษัิทถูกโจรกรรมหรอืสญูหาย ตอ้งรายงานไปยังผูบ้ังคับบัญชาทีเ่กีย่วขอ้งทันท ี หาก
กรณีดังกล่าวเกีย่วขอ้งกับขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส ์ ฝ่ายไอทตีอ้งทำาการระงับการเขา้ถงึหรอืดำาเนนิมาตรการ
ทีเ่หมาะสมทันท ีสำาหรับกรณีของขอ้มูลสว่นบุคคล ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนการรายงานทีร่ะบุไวใ้นแนวทาง
ปฏบิัตขิองหน่วยงานดา้นการปกป้องขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

14  ความปลอดภยัในที่ ทำางาน
 ความปลอดภัยและสขุภาพของพนักงานเป็นสิง่ที่ voestalpine ใหคุ้ณค่าและมคีวามสำาคัญมากทีส่ดุ การ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องของสภาพแวดลอ้มในการทำางาน รวมทัง้มาตรการดา้นการป้องกันและมาตรการดา้น
สขุภาพต่างๆ เป็นพื้นฐานแห่งความสำาเร็จของวัฒนธรรมองคก์รดา้นสขุภาพและความปลอดภัยของกลุ่ม
บรษัิท voestalpine พนักงานทุกคนตอ้งสง่เสรมิความปลอดภัยและการปกป้องสขุภาพในทีท่ำางานของ
ตนและปฏบิัตติามมาตรฐานดา้นความปลอดภัย รวมทัง้แนวทางปฏบิัตแิละกฎหมายดา้นความปลอดภัย
ในการทำางานและสุขภาพดว้ย ซึ่งมาตรการนี้ใชส้ำาหรับพนักงานของบริษัททั ้งหมดที่ทำางานใหก้ับ  
voestalpine ดว้ย

???????????
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15  การค ุม้ครองสิ่ งแวดลอ้มและการรกัษาสภาพอากาศ
 กระบวนการผลติอยา่งยั่งยนื การใชท้รัพยากรอยา่งมคีวามรับผดิชอบ และการใชเ้ทคโนโลยทีีด่ทีีส่ดุเทา่

ทีจ่ะเป็นไปไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของปรัชญาองคก์รและการดำาเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิท voestalpine ในขณะ
เดยีวกนัองคป์ระกอบเหลา่นี้สรา้งพืน้ฐานสำาหรับการเป็นผูน้ำาดา้นคณุภาพของของทัง้ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
หว่งโซก่ระบวนการผลติทัง้หมดมุง่เนน้ไปทีก่ารใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ (โดยเฉพาะวัตถดุบิและพลังงาน)  
และการลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของกระบวนการและผลติภัณฑต์่างๆ การวจัิยอย่างแข็งขันเกีย่ว
กับการพัฒนากระบวนการผลติและผลติภัณฑเ์หล็กกลา้ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มาตรการในการเพิม่
ประสทิธภิาพ การลดการปลอ่ยของเสยี และการประหยัดพลังงาน รวมทัง้การจัดการสิง่แวดลอ้มทีโ่ปรง่ใส
และมปีระสทิธภิาพชว่ยใหก้ระบวนการและผลติภัณฑข์องกลุม่บรษัิท voestalpine สามารถลดผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งยั่งยนื 

16  การห้ามมิ ให้มีการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 
 ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ การซือ้ขายหุน้ของ voestalpine AG จะตอ้งไดรั้บ

การควบคุมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึง่รวมถงึการหา้มใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอื
เพื่อประโยชน์ของบุคคลทีส่าม การซือ้ขายหุน้หรอืตราสารอนุพันธ ์ และผลติภัณฑท์างการเงนิอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้งของ voestalpine AG เชน่ ตัวเลอืกหรอืใบรับรอง เป็นสิง่ตอ้งหา้มอย่างเคร่งครัด หากบุคคลที่
ซือ้ขายรูข้อ้มูลภายในตามขอ้กำาหนดของกฎหมายที่ใชบ้ังคับ ขอ้มูลภายในคอืขอ้มูลเกีย่วกับกลุ่มบรษัิท 
 voestalpine ซึง่มีไวใ้ชส้ำาหรับกลุ่มบุคคลที่จำากัดเท่านั้น ซึง่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้จะมีผลต่
อราคาหุน้ของ voestalpine การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในจะมีโทษทางอาญาตามกฎหมายและมี
ความผดิทางวนัิย หา้มเปิดเผยขอ้มูลภายในแกบุ่คคลอืน่ทัง้ภายในหรอืภายนอกโดยเด็ดขาดและอาจมี
ผลทางกฎหมายเช่นเดยีวกัน สำาหรับรายละเอยีดเพิ่มเตมิ กรุณาดูแนวทางปฏบิัตติามกฎดา้นตลาดทุน
ของ  voestalpine AG (https://voestalpine.net/compliance).

17  การสื่ อสารองคก์ร 
 สือ่ประชาสัมพันธแ์ละขอ้มูลอืน่ๆ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับกลุ่มบรษัิท voestalpine หรอืกลุ่มบรษัิทเดีย่วๆ  

ทีจ่ะเผยแพร่สู่สาธารณะ จะตอ้งออกโดยสมาชกิของคณะกรรมการผูบ้รหิาร กรรมการผูจั้ดการ หรอืเจา้
หนา้ทีฝ่่ายประชาสัมพันธเ์ท่านัน้ โดยใชท้ัง้กับรูปแบบการสือ่สารแบบดัง้เดมิและแบบดจิทิัล 

 พนักงานทุกคนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดใ้นอนิตราเน็ตของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม
บรษัิท voestalpine

 

18  การรายงานการกระทำาผิด 
 พนักงานของกลุ่มบรษัิท voestalpine อาจพบการละเมดิขอ้กำาหนดของหลักจรรยาบรรณ แนวทางปฏบิัติ

และขอ้บังคับภายในอืน่ ๆ หรอืขอ้กำาหนดทางกฎหมาย กลุ่มบรษัิท voestalpine สนับสนุนใหพ้นักงานทุก
คนที่สังเกตเห็นการละเมดิกฎดังกล่าวหรอืเกดิขอ้สงสัยโดยมเีหตุผลชัดเจน ใหร้ายงานพวกเขาต่อหนึ่ง
ในสำานักงานต่อไปนี้โดยไม่ตอ้งกลัวว่าจะถูกตอบโต:้
» รายงานขอ้มลูกบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตติามกฎระเบยีบกลุม่หรอืเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตติามกฎระเบยีบ

แผนกคนใดคนหนึง่ หรอื
» รายงานขอ้มลูไปยังฝ่ายตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งของ voestalpine AG หรอื
» รายงานขอ้มลูไปยังผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง หรอื
» รายงานขอ้มลูแกฝ่่ายบรหิารหรอืฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคลทีรั่บผดิชอบของกลุม่บรษัิทที่

เกีย่วขอ้ง หรอื



» รายงานขอ้มลูไปยังแผนกทรัพยากรบคุคลของกลุม่บรษัิท voestalpine AG หรอื 
» เจา้หนา้ทีฝ่่ายสทิธมินุษยชน หรอื
» รายงานขอ้มลูแกผู่จั้ดการฝ่ายคุม้ครองขอ้มลูองคก์รหรอืผูจั้ดการแผนกปกป้องขอ้มลู หรอื
» ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบผูแ้จง้เบาะแสทางเว็บ ทีท่ัง้พนักงานและผูแ้จง้เบาะแสภายนอกสามารถใชไ้ด ้

 เพื่อสง่เสรมิการสือ่สารทีไ่วว้างใจได ้ มกีารระบุอย่างชัดเจนว่าพนักงานทีร่ายงานการละเมดิกฎหมาย 
หลักจรรยาบรรณ หรอืแนวทางปฏบิัตแิละขอ้บังคับภายในอืน่ ๆ จะไม่ไดรั้บการตอบโตห้รอืผลในทางลบ
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ซึง่รวมถงึบุคคลอืน่ทีใ่หข้อ้มูลสำาคัญอย่างเท่าเทยีมกันในการสอบสวนการประพฤตมิิ
ชอบดังกล่าวดว้ยเชน่กัน อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษัิท voestalpine ขอสงวนสทิธิโ์ดยชัดแจง้ในการดำาเนนิ
การทางวนัิยกับพนักงานทีจ่งใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงในการกล่าวหาเท็จ 

การละเมดิกฎระเบยีบควรไดรั้บการรายงานอย่างเปิดเผยเป็นหลัก กล่าวคอื โดยระบุชือ่ผูแ้จง้เบาะแส รายงานที่
การระบุชือ่จะถูกเก็บเป็นความลับหากมกีารรอ้งขอ 

สำาหรับพนักงานของ voestalpine อาจมกีารละเมดิขอ้กำาหนดของหลักจรรยาบรรณ แนวทางปฏบิัตแิละขอ้บังคับ
ภายในอืน่ ๆ หรอืขอ้กำาหนดทางกฎหมายในดา้นอืน่ ๆ ทัง้ทีร่ะบุและไม่ระบุชือ่
» กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด การทจุรติ การฉอ้โกง ผลประโยชนท์ับซอ้น การปฏบิัตติามตลาดทนุ 
» การเลอืกปฏบิัต ิการคกุคามทางเพศ การกลั่นแกลง้ สทิธมินุษยชน
» ความเป็นสว่นตัว
» การปฏบิัตติามขอ้กำาหนดทางเทคนคิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปฏบิัตติามมาตรฐานทางเทคนคิและการ

รับรองในกระบวนการผลติ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยดา้นไอที
» สิง่แวดลอ้ม
» สขุภาพและความปลอดภัย
» เชน่เดยีวกบัการรายงาน 
» การละเมดิ

 ในดา้นอืน่ ๆ 
 รายงานทีไ่ม่ระบุชือ่ดังกล่าวสามารถทำาไดโ้ดยใชร้ะบบแจง้เบาะแสบนเว็บของกลุ่มบรษัิท voestalpine 

พนักงาน voestalpine และผูแ้จง้เบาะแสภายนอก (เชน่ ซัพพลายเออร)์ สามารถเขา้ถงึเว็บไซตไ์ดท้ี ่
www.voestalpine.com/whistleblowersystem สามารถดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับเรื่องนี้ไดบ้นเว็บไซต ์
voestalpine (ดู https://www.voestalpine.com/group/de/konzern/compliance) และยังสามารถเขา้
ถงึไดบ้นอนิทราเน็ตของกลุ่มบรษัิท (ดู https://voestalpine.net/compliance)
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