
 

 

 
หลกัจรรยาบรรณ 

 

ขอ้ความเริม่แรก 

 

หลกัจรรยาบรรณฉบบันีน้ าเสนอชดุหลักการและแนวทางทีส่อดคลอ้งตามวสิยัทศัน ์พันธกจิ 

และคา่นยิมของ IOCHPE-MAXION 

โดยสะทอ้นถงึความคาดหวงัขององคก์รในเรือ่งเกีย่วกบัมาตรฐานการปฏบิตั ิ

และจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน รวมถงึกจิกรรมของเราในตลาดโลก 

 

เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด าเนนิงานดว้ยหลกัจรยิธรรม มคีวามซือ่สตัย ์

และโปรง่ใสในทกุกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั IOCHPE-MAXION โดยพนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่

ผูใ้หบ้รกิาร 

และคูค่า้เป็นองคป์ระกอบส าคัญในกลยทุธแ์ละการพัฒนาธรุกจิของเราตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้บรษัิท 

นอกจากนี ้ส ิง่นีย้งัเป็นหวัใจหลกัในการด าเนนิธรุกจิของเราในตลาดโลก 

และมบีทบาทส าคญัในการเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าระดบัโลกในการผลติลอ้ยานยนต ์

และชว่ยใหเ้ราสามารถครองต าแหน่งทีส่ าคญั 

ในฐานะผูผ้ลติช ิน้สว่นโครงสรา้งรถยนตใ์นประเทศอเมรกิา 

 

ส าหรับ IOCHPE-MAXION การปฏบิตัติามกฎหมาย หมายความถงึ การรับทราบ 

การท าความเขา้ใจ และการบงัคับใชก้ฎหมายและขอ้บงัคับทีใ่ชก้บัธรุกจิของเราทั่วโลก 

นอกเหนอืจากหลกัจรรยาบรรณฉบบันี ้และกฎระเบยีบภายในของเรา 

ซึง่ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหม้ัน่ใจในการรักษาชือ่เสยีงขององคก์รของเรา 

และเพือ่รักษาทรัพยส์นิของบรษัิท รวมถงึการรักษาความสมัพันธท์ีด่แีละเหมาะสมกบัพนักงาน 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้และผูใ้หบ้รกิาร หน่วยงานรัฐบาล และสงัคมโดยรวม 

 

ดว้ยเหตนุี ้เราจงึไมท่นตอ่การละเมดิทางจรยิธรรมและมาตรฐานการปฏบิตัทิีน่ าเสนอในทีน่ี้ 

 

เราสนับสนุนและเนน้ความส าคญัของการอา่น ท าความเขา้ใจ 

และปฏบิตัติามหลักการและแนวทางทีม่อียูใ่นหลกัจรรยาบรรณฉบบันี ้

ซ ึง่ใชไ้ดก้บัสมาชกิทกุคนในองคก์รของเรา ทกุทีแ่ละทกุเวลา 

ถงึแมว้า่หลกัจรรยาบรรณฉบบันีม้เีป้าหมายใหเ้กดิความชดัเจนและครบถว้น 

แตก่็อาจไมค่รอบคลมุทกุปัญหาและสถานการณ์ทีซ่บัซอ้นซึง่เราทกุคนอาจตอ้งเผชญิ ดังนัน้ 

ขอแนะน าใหอ้า่นทบทวนเป็นประจ า 

และขอค าแนะน าจากผูเ้กีย่วขอ้งเมือ่ใดก็ตามทีค่ณุมขีอ้สงสยัหรอืรูส้กึวา่จ าเป็น 

 

ความรับผดิชอบของคณุในการรักษาและยอมรับความคาดหวังทีก่ าหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณฉบั

บนีม้คีวามส าคญัตอ่ความตอ่เนือ่งการเตบิโตและความส าเร็จขององคก์รและอนาคตของเรา 

 

มารว่มดว้ยชว่ยกนัและเป็นผูน้ าในการรเิริม่ทีส่ าคญันี!้ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

Marcos Sergio de Oliveira  

 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท IOCHPE-MAXION S.A.
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หลกัจรรยาบรรณ 

วันทีอ่อก: 26 กนัยายน 2018 

วันทีม่ผีล: 26 กนัยายน 2018 

ระดับการทบทวน: ตน้ฉบบั 

 

1. ขอบเขต 

 

1.1. หลกัจรรยาบรรณฉบบันี ้("จรรยาบรรณ") มวีัตถปุระสงคเ์พือ่บงัคับใชอ้ยา่งไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

กบัพนักงานและผูบ้รหิารของ IOCHPE-MAXION SA, บรษัิทยอ่ย และกจิการรว่มคา้ทั่วโลก 

(ตอ่ไปนีเ้รยีกรวมกนั) เป็น "IOCHPE-MAXION" หรอื "บรษัิท") 

โดยไมค่ านงึถงึต าแหน่งหรอืหนา้ทีท่ีด่ าเนนิการ 

ทกุคนตอ้งตระหนักถงึหลักจรรยาบรรณนีแ้ละยนืยนัความเขา้ใจและยอมรับในขอ้ตกลงของหลกัการและแ

นวทางทีอ่ธบิายไวใ้นหลกัจรรยาบรรณ 

 

1.2. หลกัจรรยาบรรณนีมุ้ง่เนน้ทีผู่ใ้หบ้รกิารและคูค่า้ของ IOCHPE-MAXION ("คูค่า้") 

ซึง่ตอ้งรับทราบถงึหลักจรรยาบรรณนีแ้ละใชค้วามพยายามทกุวถิทีางเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการและแ

นวทางทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหลกันี ้โดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2. หลกัการท ัว่ไป พนัธกจิ วสิยัทศัน ์และคา่นยิม 

 

2.1. IOCHPE-MAXION เคารพในกฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

และมคีวามมุง่มัน่อยา่งเต็มทีใ่นการด าเนนิการในดา้นจรยิธรรม มคีวามรับผดิชอบ ตรงไปตรงมา 

ท างานเชงิรกุ 

และโปรง่ใสในการด าเนนิงานและในความสมัพันธก์บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดเพือ่น าไปสูค่วามยัง่ยนืของธรุ

กจิ 

 

2.2. นอกจากบรษัิทจะมคีวามมุง่มัน่ในเรือ่งดังกลา่วแลว้ ยงัก าหนดใหพ้นักงานของบรษัิท ผูบ้รหิาร 

และคูค่า้ด าเนนิการเชน่เดยีวกนั IOCHPE-MAXION 

ไมย่อมใหม้กีารประพฤตผิดิหรอืฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้บงัคับใด ๆ 

ทัง้หลกัจรรยาบรรณฉบบันีห้รอืกฎระเบยีบภายในทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

2.3. วสิยัทศัน ์พันธกจิ และคา่นยิมของ IOCHPE-MAXION 

ซึง่ระบไุวด้า้นลา่งสอดคลอ้งกบัหลักการและแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นหลักจรรยาบรรณนีแ้ละมกีารเผยแพร่

ทั่วทัง้องคก์ร: 

 

 วสิยัทศัน:์ 

เป็นผูน้ าระดบัโลกทีเ่ตบิโตอยา่งยัง่ยนืดว้ยนวตักรรมและการสรา้งแรงบนัดาลใจใหค้นของเรามสีว่
นรว่มในการสรา้งโลกยานยนตก์บัเรา 
 

 พนัธกจิ: ผลติชิน้สว่นและระบบยานยนตใ์นรปูแบบทีส่รา้งผลก าไร 

ขณะเดยีวกนัก็เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผลติภณัฑข์องลกูคา้ของเราทั่วโลก 

ดว้ยนวัตกรรมใหม ่การปรับปรงุกระบวนการ และการพัฒนาบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

 คา่นยิม: 

 

 ปฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรมและรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 เพือ่พัฒนา มอบความไวว้างใจ มอบความรับผดิชอบ และใหเ้กยีรตคินของเรา 
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 ผลักดันผลการด าเนนิงานดว้ยความรับผดิชอบ มคีวามรูส้กึในการเป็นเจา้ของ 
มกีารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและท างานเป็นทมี 

 ใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรของเราไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเพือ่ใหบ้รรลถุงึความพงึพอใ
จสงูสดุของลกูคา้ 

 เพือ่สง่เสรมินวตักรรมและปลดปลอ่ยความคดิสรา้งสรรคข์องทกุคนของเรา 
 
 

3. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

3.1. IOCHPE-MAXION 

ตอบสนองความรับผดิชอบตอ่สงัคมดว้ยการด าเนนิกจิกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพ 

และใหบ้รกิารทีด่สีอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบั หลกีเลีย่งของเสยี และเคารพสิง่แวดลอ้ม 

คา่นยิมทางวัฒนธรรม สทิธมินุษยชน และการจัดระเบยีบทางสงัคมของชมุชนทีด่ าเนนิการ 

ดว้ยวธินีีจ้ะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ สรา้งโอกาสในการท างาน 

กอ่ใหเ้กดิการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืในภมูภิาคทีม่กีารด าเนนิงานและสรา้งความมัง่คั่งใหก้บัสงัคม 

 

3.2. กจิกรรมของบรษัิทด าเนนิไปดว้ยความรับผดิชอบในการปกป้องสขุภาพและรักษาสิง่แวดลอ้ม 

แสวงหา เมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปไดแ้ละเมือ่เวลาผา่นไป 

เพือ่ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการด าเนนิงาน 

รวมถงึการกระจายความมุง่มัน่นีเ้พือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนืภายในกลุม่พนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่คูค่า้ 

และลกูคา้ รวมทัง้ชมุชนโดยรวม 

 

3.3. IOCHPE-MAXION ยงัมุง่มัน่ทีจ่ะสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสงัคม 

และวัฒนธรรมของชมุชนทีด่ าเนนิการอยู ่

พรอ้มทัง้สนับสนุนและใหค้วามส าคญักบัการมสีว่นรว่มโดยสมคัรใจของพนักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ทีใ่นการด าเนนิกจิกรรมของชมุชนและหนา้ทีพ่ลเมอืง 

 

3.4. ในแงข่องความรับผดิชอบตอ่สงัคม การบรจิาคเพือ่การกศุลและการบรจิาคใด ๆ 

ไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนนิการในนามของ IOCHPE-MAXION ในดา้นสงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม 

หากตรงตามวตัถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี:้ 

 

 องคก์รดังกลา่วไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายและขอ้บงัคับทอ้งถิน่ 

 เป็นองคก์รการกศุลหรอืนติบิคุคลทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร ทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บการจดทะเบยีน 

 วัตถปุระสงคข์ององคก์รทีไ่ดรั้บบรจิาคสอดคลอ้งกบัคา่นยิมของ IOCHPE-MAXION 

 เป็นจ านวนทีเ่หมาะสม 

นอกจากนีก้ารโอนเงนิควรจะท าในบญัชธีนาคารในชือ่ของหน่วยงานผูรั้บผลประโยชน์ 

 ไมไ่ดท้ าเพือ่วัตถปุระสงค ์การหวังผลประโยชนใ์ด ๆ 

 

4. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

4.1. ความสมัพันธใ์นการท างานที ่IOCHPE-MAXION ควรมลีักษณะเป็นมติร มวีนัิย 

เอาใจเขามาใสใ่จเรา การใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนั และไวใ้จกนั โดยไมค่ านงึถงึต าแหน่งหรอืหนา้ที ่

 

4.2. ในสถานการณ์การท างานทกุที ่นอกเหนอืไปจากการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคับของทอ้งถิน่ 

พนักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ทีต่อ้งเคารพในสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสากลเพือ่ใหม้ัน่ใจถงึศักดิศ์รขีองทกุคน 

สทิธมินุษยชนตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง 

ซึง่มผีลบงัคับใชส้ าหรับทกุคนอยา่งเสมอภาคกนัโดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตัเิพราะความไมส่ามารถเขา้ถงึ 

เนือ่งจากไมม่ใีครทีจ่ะถกูเพกิถอนสทิธดิังกลา่ว ไมม่กีารจ าแนกความแตกตา่ง 

เนือ่งจากมคีวามเชือ่มโยงสมัพันธก์นั 
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4.3. ความเทา่เทยีมในการปฏบิตัริะหวา่งพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีก่เ็ป็นสิง่ส าคัญ IOCHPE-

MAXION ไมย่อมรับการกระท าใด ๆ ทีเ่กดิจากการเลอืกปฏบิตัหิรอือคตใิดๆ เชน่สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชือ้ชาต ิ

สผีวิ อาย ุเพศ อตัลักษณ์ทางเพศ รสนยิมทางเพศ สถานภาพการสมรส บรรพบรุษุ ชาตพัินธุ ์

หรอืชาตกิ าเนดิ ศาสนา ความพกิาร ความเป็นพันธมติร หรอืความเชือ่ทางการเมอืง 

หรอืการเลอืกปฏบิตัอิืน่ใด 

 

4.4. IOCHPE-MAXION ไมย่อมใหม้กีารลว่งละเมดิใด ๆ รวมทัง้ การลว่งละเมดิทางศลีธรรม ทางเพศ 

ทางเศรษฐกจิ หรอืพฤตกิรรมอืน่ ๆ ทีไ่มเ่หมาะสมในความสมัพันธร์ะหวา่งพนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่

และคูค่า้ทีก่อ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่ป็นมติร มกีารขม่ขู ่สรา้งความรูส้กึไมส่บายทางรา่งกายหรอืจติใจ 

เชน่: 

 

 การตดิตอ่ทางกายภาพทีไ่มเ่หมาะสมโดยมหีรอืไมม่กีารยนิยอมจากบคุคลอืน่ 

 ความกา้วลว่งทางเพศ นทิรรศการ วัตถ ุหรอืภาพ 

หรอืการสือ่สารทีม่นัียยะทางเพศหรอืการลว่งละเมดิทางเพศอืน่ ๆ 

 การท าใหพ้นักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่หรอืคูค่า้ 

อยูใ่นสถานการณ์ทีอ่บัอายและน่าอายในทีท่ างานหรอืในการปฏบิตัหินา้ที ่

 การกระท าทีเ่ป็นการคกุคาม เชน่ การดหูมิน่ การกลั่นแกลง้ หรอืการขม่ขู ่

 การใชอ้ านาจหรอืหนา้ทีเ่พือ่ทีจ่ะขอความชว่ยเหลอืสว่นตัวหรอืบรกิารจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

4.5. IOCHPE-MAXION มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและมสีขุอนามยัทีด่ ี

และพยายามทีจ่ะปรับปรงุสภาพแวดลอ้มดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยัในการด าเนนิงานและเพือ่ลดส

ถานการณ์ความเสีย่ง 

ไมอ่นุญาตใหม้กีารปฏบิตังิานภายใตส้ภาวะทีม่คีวามเสีย่งโดยไมม่มีาตรการป้องกนัหรอืบรรเทาผลกระทบ

ทีจ่ าเป็นตามกฎหมายและขอ้บงัคับทีบ่งัคับใช ้

 

4.6. หา้มบรโิภค ใช ้จ าหน่าย หรอืครอบครองเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

และยาเสพตดิผดิกฎหมายในทีท่ างาน ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทีอ่ยูใ่นสถานะมนึเมา 

หรอือยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของยาเสพตดิทีผ่ดิกฏหมายหรอืสารทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่พฤตกิรรม 

และอาจสง่ผลตอ่สขุภาพความปลอดภยัและกจิกรรมของผูอ้ ืน่ เขา้พืน้ทีห่รอือยูใ่นสถานทีข่อง IOCHPE-

MAXION  

 

4.7. พนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที ่ตลอดจนคูค่า้ทีด่ าเนนิงานใน IOCHPE-MAXION 

ตอ้งตระหนักถงึมาตรการดา้นความปลอดภยั 

และการป้องกนัตามกฎระเบยีบภายในและปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบในขณะทีอ่ยูใ่นสถานทีข่อง IOCHPE-

MAXION หรอืในขณะทีก่ าลงัท างาน ในนามของบรษัิท รวมทัง้ในระหวา่งเดนิทางไปยงัสถานทีท่ างาน 

นอกจากนีย้งัตอ้งแจง้ใหผู้รั้บผดิชอบฝ่าย ทราบถงึเงือ่นไข อบุตัเิหต ุ

หรอืเหตกุารณ์ทีไ่มป่ลอดภยัซึง่พวกเขาตอ้งตระหนักดว้ย 

 

5. พนกังานและกลุม่ผูบ้รหิาร 

 

5.1. IOCHPE-MAXION ไมอ่นุญาตใหใ้ชแ้รงงานเด็ก และไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทีม่อีายตุ า่กวา่ 18 

ปีท างานในสายการผลติ อาจพจิารณารับเจา้หนา้ทีฝึ่กงานอาย ุ16 

ปีขึน้ไปมาชว่ยงานดา้นการบรหิารหรอืดา้นเทคนคิภายใตก้ารก ากบัดแูลของโรงเรยีนและใหค้วามสนใจเป็

นพเิศษ ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับของทอ้งถิน่ 

 

5.2. IOCHPE-MAXION หา้มใชแ้รงงานทาสหรอืแรงงานทีถ่กูบงัคับใด ๆ และไมส่นับสนุน สง่เสรมิ 

ใหค้วามชว่ยเหลอื หรอือ านวยความสะดวกในการคา้มนุษย ์มาตรการทางวนัิย 

หา้มไมใ่หเ้กีย่วขอ้งกบัการลว่งละเมดิทางรา่งกายหรอืจติใจในทกุรปูแบบ 

 

5.3. IOCHPE-MAXION ไมย่อมรับการกระท าทีไ่มเ่หมาะสม การเลอืกปฏบิตั ิ

หรอืการแสวงหาผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสมในการคดัเลอืก การรับเขา้ คา่ตอบแทน การประเมนิผล 
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หรอืการเลือ่นต าแหน่งของพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

เกณฑต์อ่ไปนีจ้ะใชใ้นกระบวนการดังกลา่ว ไดแ้ก ่การเตรยีมการดา้นเทคนคิ ประวตั ิการศกึษา 

ประสบการณ์ดา้นวชิาชพี ผลการปฏบิตังิาน พฤตกิรรม 

และทัศนคตทิีเ่หมาะสมรวมถงึความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ 

 

5.4. IOCHPE-MAXION ถอืวา่การปฏบิตัติอ่ไปนีจ้ากพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที ่

เป็นพฤตกิรรมทีย่อมรับไมไ่ด:้ 

 

 การด าเนนิธรุกจิทีม่กีารละเมดิหลักจรรยาบรรณหรอืผดิกฎหมาย 

แมว้า่จะท าใหเ้กดิการสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิส าหรับ IOCHPE-MAXION ก็ตาม 

 การใชข้อ้มลูลับของลกูคา้หรอืคูค่า้ หรอืของ IOCHPE-MAXION 

เพือ่วัตถปุระสงคส์ว่นบคุคลโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

 การใชท้รัพยากรของ IOCHPE-MAXION การใชป้ระโยชนจ์ากต าแหน่งหรอืหนา้ที ่

หรอืใชข้อ้มลูทีไ่ดรั้บสทิธพิเิศษของ IOCHPE-MAXION 

เพือ่ประโยชนข์องตนเองหรอืของบคุคลทีส่าม 

 มสีว่นรว่มโดยตรงหรอืโดยออ้ม ในฐานะคูค่า้ของคูแ่ขง่ในตลาดของ IOCHPE-MAXION 

(ยกเวน้การลงทนุในหุน้ของบรษัิทโดยไมก่ระทบตอ่การบรหิารงานของบรษัิท) 

ท าหนา้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืเจา้หนา้ที ่

ซ ึง่เป็นสมาชกิของคณะกรรมการทีป่รกึษาหรอืผูค้วบคมุงาน 

หรอืเป็นทีป่รกึษาของหน่วยงานดังกลา่ว 

หรอืแขง่ขนัในลักษณะอืน่ใดไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มกบั บรษัิท 

 การเสนอประโยชนห์รอืสทิธพิเิศษทางตรงหรอืทางออ้มแกล่กูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ หรอื บรษัิทอืน่ ๆ 

ทีม่ ีหรอืตอ้งการมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบั IOCHPE-MAXION 

เพือ่แลกกบัผลประโยชนใ์หก้บัตนเองหรอืบคุคลทีส่าม 

 การขอรับการสนับสนุนจากลกูคา้คูค่า้หรอืบรษัิทอืน่ ๆ 

ทีม่หีรอืตอ้งการมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบั IOCHPE-MAXION ยกเวน้กรณีการกศุล 

และหากค าขอนีไ้ดรั้บการอนุมตัจิากฝ่ายก ากบักฎระเบยีบของ IOCHPE-MAXION แลว้ 

 

5.5. ในกจิกรรมประจ าวัน และในการปฏบิตัหินา้ทีข่องพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที ่IOCHPE-

MAXION มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการด าเนนิการตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณนี ้รวมทัง้ 

สง่เสรมิสนับสนุนการเผยแพรห่ลักจรรยาบรรณดังกลา่ว เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูท้ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับบญัชา 

หรอืผูเ้กีย่วขอ้งมกีารปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด 

 

5.6. IOCHPE-MAXION ก าหนดใหพ้นักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทมสีว่นรว่มในการฝึกอบรมการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของหลกัจรรยาบรรณนีอ้ยา่งส

ม า่เสมอ 

 

5.7. การละเมดิหลกัจรรยาบรรณนีข้องพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีข่อง IOCHPE-MAXION 

จะสง่ผลตอ่การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

และอาจสง่ผลใหเ้กดิการใชม้าตรการทางวนัิยตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณนี ้

 

6. สหภาพการคา้ 

 

6.1. IOCHPE-MAXION 

ตระหนักถงึประโยชนข์องกระบวนการเจรจาตอ่รองของสหภาพการคา้ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

โดยสมาชกิจะเป็นตวัแทนดว้ยแนวคดิเชงิปฏบิตัทิีเ่ป็นกลางและมคีวามเป็นอสิระ 

 

6.2. นอกเหนอืจากการหารอืกบัสหภาพแลว้ IOCHPE-MAXION 

ยงัคงตดิตอ่กบัพนักงานของบรษัิทโดยตรงเพือ่พยายามพัฒนาความสมัพันธใ์นการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

7. กจิกรรมของพรรคการเมอืง 
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7.1. หา้มพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีเ่ชือ่มโยง IOCHPE-MAXION 

เขา้กบักจิกรรมของพรรคการเมอืง 

หา้มด าเนนิการเกีย่วกบักจิกรรมการเลอืกตัง้หรอืกจิกรรมพรรคการเมอืงใด ๆ ในสถานทีข่อง IOCHPE-

MAXION โดยใชป้ระโยชนจ์ากต าแหน่งหรอืหนา้ทีท่ีม่อียูใ่นบรษัิท หรอืใชช้ือ่ ทรัพยากร หรอืสือ่ของ 

IOCHPE-MAXION เพือ่สง่เสรมิพรรคการเมอืงใด ๆ 

 

7.2. หา้มพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีบ่รจิาคเงนิ สิง่ของ บรกิาร ในนามของ IOCHPE-MAXION 

ใหก้บัพรรคการเมอืงใด ๆ ในประเทศทีม่กีฎหมายหา้ม 

การบรจิาคใหก้บัพรรคการเมอืงในประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษัิทกอ่น และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

7.3. อยา่งไรกต็าม 

พนักงานและผูบ้รหิารควรใหเ้กยีรตกิารใชส้ทิธสิว่นบคุคลในการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองพนักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ที ่รวมถงึ การแสดงความคดิอสิระและทางเลอืกสว่นตัวในการมสีว่นรว่มทางการเมอืง 

พรรคการเมอืง และการท างานทางการเมอืงหรอืส านักงานสาธารณะ หากพนักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ทีเ่ลอืกทีจ่ะท างานสาธารณะหรอืทางการเมอืง 

ตอ้งแจง้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลใหท้ราบถงึสถานการณ์ดังกลา่วโดยทันทเีพือ่ใหส้ามารถประเมนิความขดัแย ้

งทางผลประโยชนแ์ละความสามารถในการท างานรว่มกนัระหวา่งงานสาธารณะกบักจิกรรมทีท่ าใน 

IOCHPE- MAXION 

 

8. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

8.1. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กดิขึน้เมือ่พนักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ทีห่รอืผูม้อี านาจอืน่ ๆ ของบรษัิท ไมไ่ดเ้ป็นอสิระในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีเ่ป็นประเด็น 

และอาจมอีทิธพิลจงูใจหรอืตัดสนิใจเพือ่ผลประโยชนข์องตนเอง ผูใ้กลช้ดิ หรอืญาตสินทิเป็นหลัก 

หรอืเพือ่ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืจากประโยชนข์องบรษัิท 

 

8.2. IOCHPE-MAXION 

ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ัดสนิใจเพือ่ประโยชนส์ว่นตน 

หรอืผลประโยชนท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิท ดังนัน้พนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที ่

หรอืเจา้หนา้ทีภ่าครัฐอืน่ ๆ ควรชีแ้จงประเด็นนีอ้ยา่งชดัเจน 

และหลกีเลีย่งการโนม้นา้วหรอืมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจเกีย่วกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหา 

ถา้ไมด่ าเนนิการตามนี ้ผูท้ีท่ราบสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นนี ้

ควรเตอืนใหท้ราบถงึสถานการณ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์ังกลา่ว 

 

8.3. ความสมัพันธร์ะหวา่งญาตพิีน่อ้ง ความรัก หรอืความสมัพันธใ์กลช้ดิระหวา่งพนักงาน ผูบ้รหิาร 

และ/หรอืเจา้หนา้ที ่หรอืระหวา่งบคุคลเหลา่นัน้กบัคูค่า้ของบรษัิท (รวมทัง้คูค่า้ ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที)่ 

และญาตสินทิจะตอ้งไมท่ าใหเ้กดิประโยชนม์ชิอบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มใด ๆ 

หรอืสง่ผลเสยีตอ่การปฏบิตังิานที ่IOCHPE-MAXION 

 

8.4. ทันททีีพ่วกเขาตระหนักถงึความสมัพันธเ์หลา่นี ้พนักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ทีค่วรแจง้ผูจ้ัดการหรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคลของหน่วยงานของตน: (1) 

ถา้ญาตสินทิถกูวา่จา้งโดยบรษัิท (ii) ถา้เกดิความสมัพันธส์ว่นตัวใกลช้ดิกบัเพือ่นรว่มงาน 

โดยไมค่ านงึถงึล าดบัชัน้ 

หรอืกบัคูค่า้ซ ึง่อาจมอีทิธพิลตอ่กระบวนการตดัสนิใจหรอืมผีลกระทบตอ่การปฏบิตังิานของตน 

เพือ่ใหส้ามารถประเมนิวา่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืไม ่และจะจัดการอยา่งไร 

 

8.5. ไมว่า่จะในกรณีใดกต็าม หา้มพนักงาน ผูบ้รหิาร 

หรอืเจา้หนา้ทีซ่ ึง่เป็นญาตสินทิท างานภายใตส้งักดัโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

ภายใตส้ายงานเดยีวกนัในบรษัิท ฝ่ายทรัพยากรบคุคลควรไดรั้บการแจง้ทันทเีกีย่วกบัสถานการณ์ดังกลา่ว 
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เพือ่ทีจ่ะไดม้กีารน าแนวทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุมาใชภ้ายใตก้ารแนะน าของคณะกรรมการจรยิธรรม 

โดยค านงึถงึลกัษณะเฉพาะของแตล่ะสถานการณ์ 

 

8.6. แมว้า่จะไมส่ามารถระบสุถานการณ์ทัง้หมดทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

รายการตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งของความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้: 

 

 การมสีว่นรว่มโดยตรงหรอืโดยออ้มในฐานะคูค่า้ของผูจ้ าหน่าย ลกูคา้ หรอืนติบิคุคลอืน่ทีม่ ี

หรอืประสงคจ์ะมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบั IOCHPE-MAXION 

(ยกเวน้การลงทนุในหุน้ของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์

โดยไมม่อีทิธพิลตอ่การบรหิารงานของบรษัิท) 

หรอืท าหนา้ทีเ่ป็นกรรมการหรอืเจา้หนา้ทีใ่นฐานะสมาชกิของคณะกรรมการทีป่รกึษาหรอืทีป่รกึ

ษา หรอืเป็นทีป่รกึษาใหแ้กห่น่วยงานดังกลา่ว 

 การมญีาตสินทิทีม่สีว่นรว่มโดยตรงหรอืโดยออ้มในฐานะคูค่า้ของผูจ้ าหน่าย ลกูคา้ 

คูแ่ขง่ทางการตลาด หรอืหน่วยงานอืน่ทีม่ ีหรอืประสงคจ์ะมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบั 

IOCHPE-MAXION (ยกเวน้การลงทนุในหุน้ของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

โดยไมม่อีทิธพิลตอ่การบรหิารงานของบรษัิท) หรอืท าหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการ หรอืเจา้หนา้ที ่

ในฐานะสมาชกิของคณะกรรมการทีป่รกึษาหรอืทีป่รกึษาใหแ้กก่จิการนัน้ 

 การรับสทิธปิระโยชนส์ว่นบคุคลจากคูค่า้ ลกูคา้ คูแ่ขง่ในตลาด หรอืหน่วยงานใด ๆ 

ทีม่หีรอืประสงคจ์ะมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบั IOCHPE-MAXION; 

 การยอมรับต าแหน่งงานหรอืความรับผดิชอบภายนอกทีม่ลีักษณะเฉพาะตวัทีอ่าจมคีวามเสีย่งต่

อการท างานของพนักงาน ประสทิธภิาพ หรอืประสทิธผิลของบรษัิท 

หรอืการชว่ยเหลอืทางตรงหรอืโดยออ้ม ตอ่กจิกรรมของคูแ่ขง่ในตลาด 

 

8.7.  พนักงาน ผูบ้รหิาร หรอืเจา้หนา้ที ่IOCHPE-MAXION 

ทกุคนทีท่ างานเต็มเวลาจะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการหรอืแผนกทรัพยากรบคุคลของตนทราบลว่งหนา้เกีย่วกบักิ

จกรรมนอกเวลาอืน่ ๆ ทีป่ระสงคจ์ะด าเนนิการ เพือ่ใหส้ามารถประเมนิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ด ้

 

8.8. ความโปรง่ใสเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุ แมว้า่ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์าจไมเ่ป็นความประพฤตผิดิ 

การไมร่ายงานถอืเป็นการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณฉบบันี ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการใชม้าตรการทางวนัิยตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้

 

8.9. ส าหรับวัตถปุระสงคข์องหลกัจรยิธรรมแบบนี ้"ญาตสินทิ" หมายถงึบตุร หลาน พอ่แม ่

คูส่มรสหรอืหุน้สว่น พีน่อ้ง ลงุป้า หลานชายหลานสาว พอ่แมส่ามภีรรยา ลกูเขยลกูสะใภ ้พีเ่ขยนอ้งเขย 

และผูท้ีอ่ยูใ่นความอปุการะ 

 

9. คูค่า้และผูใ้หบ้รกิาร 

 

9.1. IOCHPE-MAXION มุง่เนน้จรยิธรรม ความซือ่สตัย ์และความโปรง่ใสในความสมัพันธก์บัคูค่า้ 

พนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีข่อง IOCHPE-MAXION 

ตอ้งด าเนนิการอยา่งเขม้งวดในการคัดเลอืกและรักษาคูค่า้ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

โดยตอ้งมเีกณฑท์างเทคนคิทีเ่ป็นกลางและโปรง่ใส รวมถงึ ชือ่เสยีงและจรยิธรรม ความสามารถ คณุภาพ 

ระดับการใหบ้รกิาร บรกิารนวัตกรรมทางเทคโนโลย ีการปฏบิตัติามกรอบเวลาทีก่ าหนด 

ความสามารถในการแขง่ขนั สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและการเงนิ 

อืน่ ๆ 
 

9.2. ผูจั้ดหาสนิคา้ของ IOCHPE-MAXION ตอ้งไมอ่นุญาตใหใ้ชแ้รงงานเด็ก หรอืแรงงานทาส 

หรอืแรงงานบงัคับใด ๆ  หา้มสนับสนุน บรจิาค ชว่ยเหลอื หรอือ านวยความสะดวกในการคา้มนุษย ์

ตอ้งมกีารด าเนนิมาตรการทางวนัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลว่งละเมดิทางรา่งกายหรอืจติใจใด ๆ 
 

9.3. ความสมัพันธร์ะหวา่ง IOCHPE-MAXION 

กบัคูค่า้ตอ้งไดรั้บการจัดการโดยใชเ้อกสารประกอบทีเ่หมาะสม 
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ซึง่จะมขีอ้เฉพาะเจาะจงเกีย่วกบัขอ้ผกูพันของคูค่า้ดังกลา่วในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบฉบบันี ้รวมถงึ 

การปฏบิตัติามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายแรงงาน 

สขุอนามยัและความปลอดภยัในทีท่ างาน รวมทัง้กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ 

 

9.4. IOCHPE-MAXION มุง่มัน่ทีจ่ะจัดหาวัสดทุีใ่ชใ้นผลติภณัฑข์องตนในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นการสนับสนุน 

ชว่ยเหลอื หรอือ านวยความสะดวก ตอ่การใชอ้าวธุแกปั้ญหาความขดัแยง้ หรอืการละเมดิสทิธมินุษยชน 

ซึง่รวมถงึวัสดทุีอ่าจประกอบดว้ยดบีกุ ทังสเตน แทนทาลัม และทองค าซึง่เรยีกวา่ "แรธ่าตคุวามขดัแยง้" 

IOCHPE-MAXION มคีวามพยายามด าเนนิการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ แรธ่าตใุด ๆ 

ทีอ่าจเป็นสว่นประกอบอยูใ่นผลติภณัฑข์องบรษัิท 

ผลติขึน้ดว้ยความรับผดิชอบและไมก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางอาวธุหรอืการละเมดิสทิธมินุษยชน 

IOCHPE-MAXION คาดวา่คูค่า้จะปฏบิตัติามหลักการเดยีวกนันี ้

 

9.5. ไมอ่นุญาตใหท้ าสญัญา รักษา หรอืตอ่อายสุญัญาหรอืความสมัพันธใ์ด ๆ 

กบัคูค่า้ทีไ่มป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นหลักจรรยาบรรณนี้ 

 

10. ลกูคา้ 

 

10.1. IOCHPE-MAXION มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิท 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ทัง้ในดา้นความเร็ว ความตรงตอ่เวลา คณุภาพ 

การแขง่ขนั และนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

รวมถงึการด าเนนิงานอยา่งมจีรยิธรรมและสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

10.2. ความสมัพันธก์บัลกูคา้ของ IOCHPE-MAXION ขึน้อยูก่บัการสือ่สารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งโปรง่ใส 

เป็นธรรม ถกูตอ้ง และทันทว่งทเีกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ IOCHPE-MAXION 

ซึง่จัดท าขึน้โดยพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตเป็นพเิศษส าหรับวตัถปุระสงคน์ี ้

 

10.3. ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับเกีย่วกบัลกูคา้ของ IOCHPE-MAXION 

จะไดรั้บการปกป้องและสง่ผา่นในสภาพแวดลอ้มทีม่ัน่คงปลอดภยั ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัพนักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ที ่และในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัคูค่า้ของ IOCHPE-MAXION 

ในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูในสภาพแวดลอ้มของบรษัิท 

 

10.4. บรษัิทเชือ่มัน่อยา่งยิง่วา่การแขง่ขนัทีเ่สรแีละเปิดกวา้ง เป็นการกระตุน้ความคดิสรา้งสรรค ์

และสง่เสรมิการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง IOCHPE-MAXION 

มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคับการแขง่ขนัอยา่งเต็มที ่

กฎขอ้บงัคบัดังกลา่วจะเป็นแนวทางการด าเนนิการส าหรับพนักงาน ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที ่

รวมทัง้บคุคลทีส่ามทีเ่ป็นตวัแทนของบรษัิทโดยตรง 

หา้มทกุฝ่ายทีก่ลา่วมาขดัขวางหรอืท าลายกระบวนการแขง่ขนั 

 

11. การปราบปรามการทจุรติ 

 

11.1. IOCHPE-MAXION ก าหนดใหพ้นักงานพนักงาน ผูบ้รหิาร 

และคูค่า้ทกุรายด ารงไวซ้ ึง่ความมจีรยิธรรม ซือ่สตัย ์และโปรง่ใสเมือ่ท าธรุกจิและกจิกรรมของบรษัิท 

ตลอดจนในการตดิตอ่กบัตัวแทนภาครัฐและบคุคลทัว่ไปจากภาคเอกชน 

 

11.2. พนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีข่อง IOCHPE-MAXION รวมถงึคูค่า้ของ IOCHPE-MAXION 

จะตอ้งรับผดิชอบและมุง่มัน่ในการตอ่ตา้นการทจุรติในรปูแบบใด ๆ 

และพดูปฏเิสธอยา่งมัน่ใจตอ่โอกาสทางธรุกจิทีข่ดัแยง้กบัความมุง่มัน่นี้ 

 
11.3. ค านงึถงึกฎหมายและขอ้บงัคับตา่งๆ ทีใ่ชบ้งัคับกบั IOCHPE-MAXION 
ในเรือ่งการตอ่สูก้บัการทจุรติและการกระท าทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การบรหิารราชการและทรัพยส์นิสาธารณะ 
รวมทัง้กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติของบราซลิ (กฎหมายฉบบัที ่12,846/2013), 
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พระราชบญัญตักิารทจุรติในตา่งประเทศปี 1977 (FCPA) 
และพระราชบญัญตักิารตดิสนิบนแหง่สหราชอาณาจักร (UKBA) ("กฎการตอ่ตา้นการทจุรติ")พนักงาน 
ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 
และบคุคลทีส่ามทีก่ระท าการโดยตรงหรอืโดยออ้มเพือ่ผลประโยชนข์องบรษัิท หรอืในนามของบรษัิท 
ตอ้งหา้มไมใ่หก้ระท าการโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรือ่งดงัตอ่ไปนี:้ 
 

 ใหข้อ้เสนอ ใหส้ญัญา โนม้นา้วจงูใจ หรอืมอบประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสมแกบ่คุคลใด ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เจา้หนา้ทีรั่ฐหรอืบคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ทีจ่ะมอีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจในการสนับสนุน IOCHPE-MAXION 
หรอืเพือ่ใหไ้ดรั้บผลประโยชนส์ว่นตวัทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประโยชนข์อง IOCHPE-MAXION  

 ใหข้อ้เสนอ ใหส้ญัญา โนม้นา้วจงูใจ หรอือนุมตั ิ"การจา่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก" 
ซึง่เป็นรายการช าระเงนิใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรั่ฐหรอืบคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน ์
หรอืเพือ่เรง่การด าเนนิการใหเ้ร็วกวา่ปกต ิเชน่ การออกใบอนุญาต เอกสารศลุกากร 
และเอกสารทางราชการอืน่ ๆ 

 ใหข้อ้เสนอ ใหส้ญัญา โนม้นา้วจงูใจ หรอืมอบประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสมอนัเป็นผลมาจากการขม่ขู ่
การกรรโชก และการจงูใจ ยกเวน้ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งตอ่ความปลอดภยัของบคุคลหรอืผูใ้กลช้ดิ 
ซึง่ในกรณีนีจ้ะตอ้งแจง้ฝ่ายก ากบักฎระเบยีบของบรษัิทโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

 การใหห้รอืรับสนิบน 
 การรอ้งขอหรอืรับผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสมทีเ่สนอโดยบคุคลทีส่าม 

ซึง่รวมถงึคูค่า้และลกูคา้เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการมอีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจทีเ่อือ้ใหก้บับคุคลทีส่าม
หรอืการไดรั้บผลประโยชนส์ว่นตวัทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชนข์อง IOCHPE-MAXION 

 การใหเ้งนิทนุหรอืการสนับสนุนการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 
 การใชต้วักลางเพือ่ปกปิดหรอืซอ่นตวัตนและความสนใจทีแ่ทจ้รงิของตนเพือ่จดุประสงคใ์นการกร

ะท าผดิทางกฎหมาย 
 การทจุรติการประมลูหรอืการเสนอราคาหรอืสญัญา 
 การขดัขวางหรอืแทรกแซงการตรวจสอบหรอืกระบวนการตรวจสอบของบรษัิท 

หรอืของตวัแทนหน่วยงานราชการ 
 การไมแ่จง้ฝ่ายก ากบักฎระเบยีบ 

หากมกีารพัวพันในกระบวนการทางปกครองหรอืกระบวนการยตุธิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิกฎ
ตอ่ตา้นการทจุรติ 

 การด าเนนิการใด ๆ ทีผ่ดิกฎหมายประเภทอืน่ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎตอ่ตา้นการทจุรติ 
 

11.4. เพือ่วัตถปุระสงคข์องหลกัจรยิธรรมนี ้"ผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม" หมายถงึผลประโยชนใ์ดๆ 

หรอืการจา่ยเงนิหรอืสทิธปิระโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม ทัง้แบบจับตอ้งไดห้รอืจับตอ้งไมไ่ด ้

แกบ่คุคลทีไ่มม่สีทิธ ิซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบเชน่ เงนิ ของขวัญ อาหาร ความบนัเทงิ การขนสง่ 

การท าบางสิง่ให ้การใหบ้รกิาร การใชส้นิคา้ ขอ้เสนองาน การบรจิาค 

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขทางการคา้ สว่นลด การช าระเงนิคนืหรอืการช าระคา่ใชจ้า่ยหรอืหนีส้นิ 

 

11.5. การใหห้รอืรับของขวญั อาหาร และความบนัเทงิทีม่มีลูคา่ต า่ตามปกตขิองการด าเนนิธรุกจิ 

อาจมกีารอนุญาต แตต่อ้งสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบภายในของ IOCHPE-MAXION ตลอดจน 

กฎหมายและขอ้บงัคับทีใ่ชบ้งัคับใชใ้นแตล่ะสถานที ่ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม หา้มของขวัญ อาหาร 

หรอืความบนัเทงิดังกลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่มอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจ 

หรอืสรา้งความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสม หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัประเภทของของขวัญ 

อาหาร และความบนัเทงิทีอ่าจมกีารมอบหรอืรับภายในบรษัิท พนักงาน ผูบ้รหิาร 

หรอืเจา้หนา้ทีต่อ้งตรวจสอบกบัผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลของหน่วยงานของตนหรอืฝ่ายก ากบักฎระเบี

ยบของบรษัิท  

 

11.6. ในการปฏบิตัหินา้ที ่ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีข่อง IOCHPE-MAXION จะตอ้งมาพรอ้มกบัผูบ้รหิาร 

เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของบรษัิทอกีอยา่งนอ้ยหนึง่คนเมือ่มกีารประชมุรว่มกบับคุคลทางการเมอืง เชน่ 

บคุคลทีม่ตี าแหน่งหรอืหนา้ทีท่างสาธารณะทีโ่ดดเดน่ 

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบั รวมทัง้ ตัวแทน สมาชกิในครอบครัว 

และเพือ่นรว่มงานทีใ่กลช้ดิ 
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11.7. ในกรณีทีต่วัแทนของหน่วยงานภาครัฐหรอืบคุคลในภาคเอกชน รวมทัง้ลกูคา้หรอืคูค้า้ระบวุา่ 

เพือ่ใหส้ามารถจัดการกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ไดอ้ยา่งสะดวกส าหรับใครบางคน หรอื 

มกีารรอ้งขอผลประโยชนใ์ด ๆ ทีไ่มเ่หมาะสม 

ควรหยดุการตดิตอ่และควรรายงานเรือ่งนีใ้หฝ่้ายก ากบักฎระเบยีบของบรษัิท 

หรอืผา่นทางสายดว่นเพือ่ด าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสม 

 

11.8. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

โปรดอา่นกฎระเบยีบภายในดา้นจรยิธรรมและการตอ่ตา้นการทจุรติของบรษัิท รวมถงึของขวัญ อาหาร 

และความบนัเทงิ ในการชีแ้จงขอ้สงสยั รวมทัง้ทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์เฉพาะทีค่ณุก าลังเผชญิ 

ใหต้ดิตอ่เพือ่ปรกึษากบัฝ่ายก ากบักฎระเบยีบของบรษัิท หรอือาจใชส้ายดว่น 

 

12. การป้องกนัการฟอกเงนิ 

 

12.1. การฟอกเงนิเป็นกระบวนการทีพ่ยายามปิดบงัแหลง่ทีม่าของเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีผ่ดิกฎหมา

ย ดว้ยการน าเงนิทีก่ลา่วมานีเ้ขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ 

โดยการรวมเงนิทีผ่ดิกฎหมายเขา้กบัธรุกรรมทางการคา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ท าใหไ้มส่ามารถระบแุหลง่ก าเนดิหรอืเจา้ของได ้

 

12.2. IOCHPE-MAXION ไมย่อมรับการกระท าใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิหรอืจัดหาเงนิทนุเพือ่การกอ่การรา้ยหรอืการลกัลอบใชอ้าวธุและยาเสพตดิ 

หรอืการอ านวยความสะดวกในรปูแบบใด ๆ  พนักงาน ผูบ้รหิาร และคูค่า้ของ IOCHPE-MAXION 

จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนีใ้นสถานทีท่ีพ่บอยู ่

และจะตอ้งแจง้ใหส้ายดว่นทราบทันทหีากพบกจิกรรมทีน่่าสงสยัเกีย่วกบัการฟอกเงนิหรอืการจดัหาเงนิทุ

นของผูก้อ่การรา้ยและ การลักลอบน าเขา้ เชน่ รปูแบบการช าระเงนิผดิปกต ิ

หรอืธรุกรรมตอ้งสงสยัเกีย่วกบัแหลง่เงนิทนุทีผ่ดิกฎหมาย 

 

13. สือ่มวลชน 

 

13.1. IOCHPE-MAXION มคีวามสมัพันธก์บัสือ่มวลชนโดยยดึหลักความเป็นจรงิและเป็นอสิระโดย 

บรษัิทมคีวามเขา้ใจในสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งแจง้และการด าเนนิการดา้นการตลาด 

 

13.2. การตดิตอ่กบัสือ่มวลชนและการเปิดเผยขอ้มลูของ IOCHPE-MAXION 

จะตอ้งด าเนนิการโดยพนักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตเป็นพเิศษเพือ่ด าเนนิการดงักลา่วโดยชดัเจนและเหมาะสมโดยปฏบิตัติามก

ฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งรักษาประโยชนแ์ละชือ่เสยีงของ IOCHPE-MAXION เป็นอยา่งด ี

เมือ่มกีารใหส้มัภาษณ์ในสือ่สาธารณะ หรอืในกรณีทีม่กีารเผยแพรบ่ทความหรอืขา่วในสือ่  

 

13.3. นอกเหนอืจากการปฏบิตัติามหลกัการและแนวทางของหลกัจรยิธรรมนีแ้ลว้ 

การใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์เชน่ Facebook, Instagram และ LinkedIn รวมทัง้หัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

IOCHPE-MAXION จะตอ้งปฏบิตัติามกฎตอ่ไปนี:้ 

 

 หา้มเผยแพรเ่นือ้หาขอ้มลูหรอืความคดิเห็นเกีย่วกบัพนักงาน ผูบ้รหิาร คูค่า้ ลกูคา้ 

กลยทุธก์ารตลาด การผลติ หรอืเทคโนโลยหีรอืขอ้มลูลบัอืน่ใด 

 ไมล่ะเมดิลขิสทิธิแ์ละสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ 

 ไมเ่ผยแพรข่อ้มลูทีไ่มม่คีวามรูห้รอืความเชือ่มัน่ 

 แจง้ใหฝ่้ายก ากบักฎระเบยีบของบรษัิททราบเมือ่ใดก็ตามทีม่ขีอ้โตเ้ถยีงหรอืค าวจิารณ์เกีย่วกบั 

IOCHPE-MAXION 

 

13.4. อนุญาตใหช้ือ่ของ IOCHPE-MAXION 

เชือ่มโยงกบัโพสตส์ว่นตวัตราบเทา่ทีไ่มท่ าใหช้ือ่เสยีงของบรษัิทไดรั้บผลกระทบและระบวุา่ขอ้ความดังก
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ลา่วไมไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัการด าเนนิการทีบ่รษัิท หา้มมขีอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น 

สิง่ทีเ่ผยแพรบ่นเครอืขา่ยสงัคมสามารถท าซ า้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและคงอยูเ่ป็นเวลานานในสภาพแวดลอ้มแบ

บดจิติอล ดังนัน้กอ่นท าการเผยแพรใ่ด ๆ 

ควรพจิารณาผลกระทบของขอ้มลูหรอืความคดิเห็นทีโ่พสตท์ีม่ตีอ่คณุและ IOCHPE-MAXION 

อยา่งรอบคอบ 

 

14. ความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลู 

 

14.1. พนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งรับผดิชอบ 

ยกเวน้เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก IOCHPE-MAXION 

ไมใ่หม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตอ่บคุคลหรอืกจิการใด ๆ 

ในระหวา่งทีม่ผีลใชง้านหรอืเมือ่ใดก็ไดห้ลังจากสิน้สดุผลกบั IOCHPE-MAXION 

โดยขอ้มลูดังกลา่วมทิราบหรอืทราบโดยทกุคนในวงการทีบ่รษัิทด าเนนิการ 

ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดโ้ดยพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที ่และทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรอืโดยออ้มกบั 

IOCHPE-MAXION 

 

14.2. เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึการรักษาความลับของขอ้มลูของ IOCHPE-MAXION ตอ้งปฏบิตัติามกฎตอ่ไปนี:้ 

 

 เคารพในทรัพยส์นิทางปัญญาของ IOCHPE-MAXION 

ขอ้มลูทัง้หมดทีผ่ลติและเกบ็ไวใ้นอปุกรณ์และระบบขอ้มลูของ IOCHPE-MAXION 

เป็นทรัพยส์นิของบรษัิท 

 หา้มเปลีย่นแปลงเนือ้หาของเอกสารขอ้มลูหรอืขอ้มลูใด ๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งเหมาะสม 

 หา้มการคดัลอกโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีไ่ดรั้บการคุม้ครองโดยลขิสทิธิ ์ทีพั่ฒนาขึน้ภายใน 

IOCHPE-MAXION 

 หา้มคัดลอกโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ ือ้มาจากบคุคลทีส่ามภายใตข้อ้ตกลงใบอนุญาตเวน้แตไ่ด ้

รับอนุญาตโดยชดัแจง้จากเจา้ของสทิธิ ์

 อยา่ตดิตัง้โปรแกรมในคอมพวิเตอรข์อง IOCHPE-MAXION 

โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 หา้มเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะภายนอก โดยไมร่ะบผุูเ้ขยีน 

หรอืไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งเหมาะสม 

 หา้มใชเ้ครือ่งหมายการคา้ของ IOCHPE-MAXION 

โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากฝ่ายก ากบักฎระเบยีบของบรษัิท  

 หา้มเผยแพรข่อ้มลู ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ขอ้มลูการตลาด การสง่เสรมิการขาย แผนงาน 

การความลับทางการตลาด โปรแกรมการฝึกอบรม คูม่อื ขอ้มลูเทคนคิ รายการราคา 

รายการขอ้มลูทางการเงนิและแผนธรุกจิ หรอืขอ้มลูอืน่ใดทีเ่ป็นความลับของบรษัิท 

 ขออนุญาตจากฝ่ายก ากบักฎระเบยีบของบรษัิทกอ่นทีจ่ะใชข้อ้มลูของ IOCHPE-MAXION 

ในกจิกรรมภายนอกและการเผยแพรต่า่ง ๆ เชน่ บทเรยีน การบรรยาย 

การประชมุและเอกสารทางวชิาการอืน่ ๆ 

 เมือ่พน้สภาพการเป็นพนักงานของบรษัิท IOCHPE-MAXION หา้มเก็บรักษาทรัพยส์นิใด ๆ ที ่

IOCHPE-MAXION เป็นเจา้ของ หรอืเอกสารใด ๆ 

และสง่คนืวสัดอุปุกรณ์และเอกสารทัง้ทีเ่ป็นตน้ฉบบัและส าเนาตลอดจนไฟลข์อ้มลูการตดิตอ่ 

และ /หรอืการสือ่สารอืน่ ๆ ทีไ่ดรั้บเก็บรักษาและ /หรอืเตรยีมไวใ้นระหวา่งทีท่ างานกบั 

IOCHPE-MAXION 

 จ ากดัการเขา้ถงึบคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตในระบบคอมพวิเตอรข์อง IOCHPE-MAXION 

และไมค่วรใหร้หสัผา่นสว่นตวัของคณุกบัใคร 

 

15. ทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศและความเป็นสว่นตวั  

 

15.1. พนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่

และคูค่า้ควรใชท้รัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงและ /หรอืจัดหาโดย IOCHPE-

MAXION (ตัวอยา่งเชน่ ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์ระบบงาน รวมถงึ การสง่ขอ้ความโตต้อบแบบทันท ีอเีมล 
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เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยองคก์ร) เฉพาะในงานเทา่นัน้ 

หา้มใชท้รัพยากรดังกลา่วในการสง่หรอืแชรข์อ้ความหรอืเขา้ถงึขอ้มลูทีม่เีนือ้หาผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม 

หรอืมเีนือ้หาลามกอนาจาร ซึง่มเีนือ้หาแบง่แยกกดีกนั 

หรอืไมเ่ป็นไปตามหลกัการและแนวทางทีป่รากฏในหลกัจรรยาบรรณนี ้

ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ือ่อเิล็กทรอนกิสข์อง IOCHPE-MAXION เพือ่จัดเก็บหรอืสง่การสือ่สารจ านวนมาก เชน่ 

จดหมายตรงทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมในงาน 

 

15.2. พนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และคูค่า้ควรตระหนักวา่ 

เนือ่งจากเครือ่งมอืเหลา่นีม้วีตัถปุระสงคส์ าหรับการใชง้านบรษัิทเป็นหลักเทา่นัน้ 

ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือ่งมอืการท างานอืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มโยงและ /หรอืจัดหาโดย 

IOCHPE-MAXION อาจไดรั้บการตรวจสอบ รวมถงึ ลกัษณะการใชง้านและเนือ้หา ดังนัน้ IOCHPE-

MAXION ขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบบนัทกึการทอ่งเว็บ ขอ้มลูอเีมลของบรษัิท 

ขอ้มลูทีจ่ดัเก็บไวใ้นคอมพวิเตอรแ์ละเซริฟ์เวอร ์

ตลอดจนทรัพยากรโทรศัพทพ์ืน้ฐานและโทรศัพทม์อืถอืทีเ่ชือ่มโยงและ /หรอืจัดหาโดย IOCHPE-

MAXION โดยปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและขอ้บงัคับทอ้งถิน่ ดังนัน้ เมือ่ใชท้รัพยากรของ 

IOCHPE-MAXION พนักงานพนักงานผูบ้รหิารและคูค่า้ไมค่วรมคีวามคาดหวังใด ๆ 

เกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขาเวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากกฎหมายและขอ้บงัคบัใ

นทอ้งถิน่ 

 

15.3. ในกรณีอืน่ ๆ พนักงานพนักงานผูบ้รหิารและคูค่า้มชีวีติสว่นตวัทีเ่ป็นอสิระ 

ตราบเทา่ทีไ่มม่ผีลกระทบกบังานหรอืกจิกรรมทีท่ ากบั IOCHPE-MAXION IOCHPE-MAXION 

รับประกนัขอ้มลูความเป็นสว่นตัวและความลับของขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่

และคูค่า้ ในลกัษณะทีเ่ป็นความลับตามกฎระเบยีบภายในและกฎหมายและขอ้บงัคับของทอ้งถิน่ 

 

16. ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และนกัวเิคราะหต์ลาด 

 

16.1. IOCHPE-MAXION มุง่มัน่ทีจ่ะแสวงหาผลตอบแทนทีเ่พยีงพอแกผู่ถ้อืหุน้ 

โดยสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของธรุกจิ 

และปฏบิตัติามหลักการและแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นหลักจรรยาบรรณนี้ 

 

16.2. ความสมัพันธก์บัผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ และนักวเิคราะหต์ลาดของ IOCHPE-MAXION 

อยูบ่นพืน้ฐานของการสือ่สารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส เป็นกลาง และทันเวลา 

ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถตดิตามผลการด าเนนิงานของบรษัิทไดด้ว้ยขอ้มลูดังกลา่วขา้งตน้ 

ซึง่น าเสนอโดยพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตเป็นพเิศษเพือ่การนี ้

 

16.3. ค าขอการตดิตอ่สือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ 

หรอืนักวเิคราะหต์ลาดจะตอ้งถกูสง่ไปยงัฝ่ายนักลงทนุสมัพันธข์อง IOCHPE-MAXION 

เพือ่จัดเตรยีมใหก้ารสือ่สารมปีระสทิธผิล เหมาะสม และทันเวลา 

 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ:์ 

 โทรศัพท:์ +55 11 5508 3830 

 อเีมล: ri@iochpe.com.br 

 

17. การซือ้ขายหุน้ของ IOCHPE-MAXION 

 

17.1. ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีข่อง IOCHPE-MAXION สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย 

และคณะกรรมการดา้นการเงนิ หากมกีารจัดตัง้ขึน้ และพนักงานมหีนา้ที ่(i) 

ปกป้องและรักษาความลับขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิททีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่ตลาด 

ตลอดจนพยายามทกุวถิทีางเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละบคุคลทีส่ามท าเชน่เดยีวกนั 

และ (ii) 

ไมใ่ชข้อ้มลูทีไ่ดรั้บสทิธพิเิศษดังกลา่วเพือ่ประโยชนข์องตนเองหรอืเพือ่ประโยชนข์องบคุคลทีส่าม 

mailto:ri@iochpe.com.br


 

12/15 

ขอ้มลูสาธารณะ 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง คอื ขอ้มลูใด ๆ ทีอ่าจมนัียส าคัญตอ่มลูคา่ตลาดของหุน้และหลักทรัพยอ์ืน่ทีอ่อกโดย 

IOCHPE-MAXION หรอืมผีลตอ่การตัดสนิใจของผูล้งทนุในการซือ้ขายหรอืถอืหุน้ 

หรอืใชส้ทิธใินหุน้และหลักทรัพยด์ังกลา่ว 

 

17.2. เชน่เดยีวกบักฎขอ้บงัคับทัว่ไป คอื หา้มมใิหผู้บ้รหิาร พนักงาน 

เจา้หนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย และคณะกรรมการดา้นการเงนิ หากมกีารจัดตัง้ขึน้ 

หรอืพนักงานทีท่ราบขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่ตลาด ซือ้ขายหุน้และหลกัทรัพยอ์ืน่ ๆ ทีอ่อกโดย 

IOCHPE-MAXION ขอ้หา้มเดยีวกนับงัคับใชก้บัคูค่า้ของบรษัิท และบคุคลใด ๆ 

ทีท่ราบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและทราบวา่ขอ้มลูนีย้งัไมไ่ดเ้ปิดเผยสูต่ลาด 

 

17.3. หา้มมใิหบ้คุคลดังกลา่วท าการซือ้ขายหุน้และหลักทรัพยอ์ืน่ทีอ่อกโดย IOCHPE-MAXION 

ในชว่งระยะเวลาสบิหา้ (15) วันกอ่นวันทีเ่ปิดเผยขอ้มลูรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีของ IOCHPE-

MAXION 

 

17.4. นอกจากนี ้นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูและการซือ้ขายหลกัทรัพยข์อง IOCHPE-MAXION 

สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท 

และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยบ์ราซลิ  

("CVM") กฎหมายและขอ้บงัคับทีใ่ชบ้งัคับกบัการซือ้ขายหลักทรัพยท์ีอ่อกโดย IOCHPE-MAXION 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีอ่อกโดย CVM 

 

18. บนัทกึทางบญัชแีละงบการเงนิ 

 

18.1. บญัชขีอง IOCHPE-MAXION 

ตอ้งจัดท าขึน้ตามกฎหมายขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งหลกัการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไปและกฎระเบยีบภายในของบริ

ษัท 

 

18.2. IOCHPE-MAXION มุง่มัน่ทีจ่ะรักษาบนัทกึทางบญัชทีีถ่กูตอ้ง สมบรูณ์ ครบถว้น และเป็นจรงิ 

โดยไมล่ะเลยและไมม่กีารตกแตง่บญัชใีด ๆ ไมว่า่จะโดยไมไ่ดต้ัง้ใจหรอืหลอกลวง การด าเนนิการ เชน่ 

การปลอมแปลงเอกสาร การรายงานขอ้มลูเท็จ และการท าสญัญากบัคูค่า้ทีม่กีารเรยีกเกบ็เงนิเกนิจรงิ 

สิง่เหลา่นนีค้อืตัวอยา่งของการทจุรติฉอ้โกง 

และจะสง่ผลใหผู้ก้ระท าการดังกลา่วไดรั้บมาตรการลงโทษทางวนัิยตามทีก่ าหนดไวใ้นประมวลกฎจรรยา

บรรณฉบบันี ้

 

18.3. ภาระผกูพันและการช าระเงนิทัง้หมดของ IOCHPE-MAXION 

สามารถท าไดแ้ละไดรั้บการอนุมตัจิากผูม้อี านาจอนุมตัติามกฎระเบยีบภายในของบรษัิทเทา่นัน้ 

บนัทกึบญัชทีัง้หมดของ IOCHPE-MAXION จะตอ้งด าเนนิการโดยผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้ง 

 

18.4. งบการเงนิของ IOCHPE-MAXION 

จัดท าขึน้ตามหลักการบญัชทีีรั่บรองทั่วไปและการเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้ต า่ทีก่ าหน

ดไวใ้นประกาศและขอ้บงัคบัทางบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 

19. ค ารอ้งเรยีนและสายดว่น  

 

19.1. IOCHPE-MAXION สง่เสรมิ พนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่คูค่า้ และบคุคลทีส่ามโดยทั่วไป 

ใหแ้จง้หรอืรายงานกจิกรรมหรอืสถานการณ์ทีเ่ชือ่วา่ อาจเป็นการฝ่าฝืนหรอืละเมดิหลักจรรยาบรรณ 

กฎระเบยีบภายในของ IOCHPE-MAXION หรอืกฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

และใหข้อ้มลูมากทีส่ดุเพือ่อ านวยความสะดวกและเรง่รัดการสบืสวนเหตกุารณ์ดังกลา่ว 

การด าเนนิการโดยทันทใีนกรณีทีม่กีารสงสยัวา่มกีารละเมดิอาจชว่ยป้องกนัหรอืจ ากดัความเสยีหายทีอ่าจ

มตีอ่บรษัิท พนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และคูค่า้ ตลอดจนสงัคมโดยรวม 
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19.2. พนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และคูค่า้ของ IOCHPE-MAXION 

ทีม่เีหตอุนัสมควรสงสยัหรอืทราบวา่มกีารฝ่าฝืนหรอืประพฤตมิชิอบ ไมว่า่จะดว้ยการกระท าหรอืการละเลย 

มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการรายงานกจิกรรมหรอืสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาดังกลา่ว 

และควรขอค าแนะน าเมือ่มขีอ้สงสยัวา่จะด าเนนิการอยา่งไร 

การจงใจไมร่ายงานขอ้ละเมดิทีส่งสยัหรอืเป็นทีน่่าสงสยั 

อาจกอ่ใหเ้กดิการด าเนนิมาตรการทางวนัิยตามทีก่ าหนดไวใ้นประมวลหลักจรรยาบรรณฉบบันี้ 

 

19.3. การรายงานขอ้ละเมดิและการรอ้งเรยีนทีส่งสยั สามารถแจง้โดยตรงไปยงัผูจั้ดการของผูร้อ้งเรยีน 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลของหน่วยงาน หรอืผา่นทางสายดว่น 

ซึง่เปิดใหม้กีารรายงานหรอืการรอ้งเรยีนส าหรับผูไ้มป่ระสงคอ์อกนาม 

 

19.4. รายงานและขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดเกีย่วกบัการละเมดิทีไ่ดรั้บผา่นสายดว่น หรอืโดยวธิอีืน่ใด 

จะไดรั้บการบนัทกึและสอบสวนดว้ยความเป็นอสิระ เทีย่งธรรม 

ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมและไดรั้บการสนับสนุนทางกฎหมาย 

 

19.5. ผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครอง 

โดยสามารถรายงานแบบไมร่ะบชุือ่เกีย่วกบัการละเมดิและการรอ้งเรยีนทีน่่าสงสยั 

และไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ก าหนดการหา้มการแกแ้คน้ตอบโตต้อ่ผูแ้จง้เบาะแส 

ในกรณีทีเ่ป็นไปไดแ้ละถกูตอ้งตามกฎหมาย ตามขัน้ตอนการตรวจสอบทีเ่หมาะสม 

ขอ้มลูรายงานการละเมดิและขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดรั้บจะถกูรกัษาเป็นความลับ 

รวมถงึการปกป้องคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสทีส่มคัรใจเปิดเผยตัวตน 

 

19.6. สายดว่นของ IOCHPE-MAXION เป็นวธิกีารสือ่สารทีม่คีวามปลอดภยัและพรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมงทกุวัน และสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยใชว้ธิตีอ่ไปนี:้ 

  

สายดว่น: 

 แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิสท์ีม่อียูใ่นหนา้เว็บไซต:์ https://hotline.iochpe.com.br/ 

 โทรศัพท:์ +55 11 5508 3817 

 อเีมล: ethics@iochpe.com.br 

 

19.7.  สายดว่นไดรั้บการบรหิารจดัการอยา่งเป็นกลางและเป็นอสิระโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ 

IOCHPE-MAXION ซึง่ไดรั้บรายงานการละเมดิและการรอ้งเรยีนทีน่่าสงสยั 

โดยจะท าหนา้ทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการบนัทกึเรือ่ง 

และประสานงานขัน้ตอนการสอบสวนซึง่อาจด าเนนิการภายในหรอืภายนอกดว้ยความชว่ยเหลอืของบรษัิ

ททีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง 

 

19.8. ระยะเวลาและขัน้ตอนการสบืสวนอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัสถานการณ์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

การปรากฎของหลักฐาน รวมถงึปัจจัยอืน่ ๆ 

ผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้ผา่นทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืทีอ่ยูท่ีแ่สดงขา้งตน้ 

จะไดรั้บหมายเลขอา้งองิส าหรับการตรวจสอบความคบืหนา้ของเรือ่ง 

โดยไมส่ง่ผลตอ่การเปิดเผยตัวตนของผูร้อ้งเรยีน 

 

19.9. รายงานเกีย่วกบัการละเมดิและการรอ้งเรยีนทีส่งสยัทัง้หมด 

จะไดรั้บการสือ่สารเป็นประจ ากบัคณะกรรมการจรยิธรรมของ IOCHPE-MAXION 

ซึง่มวีัตถปุระสงคเ์พือ่สนับสนุนฝ่ายตรวจสอบภายในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าผดิทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

19.10.  ในกรณีทีร่ายงานขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วขอ้งกบัสมาชกิของฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท 

ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะสง่รายงานหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงัผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบตามก

ฎหมายของ IOCHPE-MAXION โดยใชท้ีอ่ยูอ่เีมล: cae@iochpe.com.br 

ซึง่จะเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารตรวจสอบอยา่งถกูตอ้งเหมา

ะสม โดยไดรั้บการสนับสนุนจากคณะกรรมการจรยิธรรม 

mailto:ethics@iochpe.com.br
mailto:cae@iochpe.com.br
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19.11.  IOCHPE-MAXION 

จะด าเนนิการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูความลับและการหา้มกา

รแกแ้คน้ตอบโตอ้ยา่งเครง่ครัด เนือ่งจากเป็นปัจจัยส าคญัในการสรา้งความเชือ่มัน่ในสายดว่น 

 

20. หา้มไมใ่หต้อบโต ้

 

20.1. IOCHPE-MAXION หา้มมใิหม้กีารกระท า หรอืการขม่ขูว่า่จะแกแ้คน้ตอ่บคุคลทีร่ายงานกจิกรรม 

หรอืสถานการณ์ทีอ่าจละเมดิหลักจรรยาบรรณฉบบันี ้ซ ึง่ถอืเป็นกฎระเบยีบภายในของ IOCHPE-MAXION 

หรอืกฎหมายและขอ้บงัคบัทีบ่งัคับใชก้บับรษัิท หรอืผูท้ีก่ าลังท างานรว่มกนัในการสบืสวน 

การแกแ้คน้ตอบโตถ้อืเป็นการละเมดิ และสามารถรายงานไปยงัสายดว่น 

 

20.2. IOCHPE-MAXION ยดึมัน่ทีจ่ะไมใ่หเ้กดิการแกแ้คน้ตอบโตเ้พือ่ปกป้องคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

ทีท่ าหนา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบและโดยสจุรติ 

แมว้า่การรายงานหรอืการรอ้งเรยีนจะไมพ่บหลกัฐานในการกระท าผดิกต็าม พนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่

คูค่า้ และบคุคลทีส่ามอาจรายงานขอ้สงสยัเกีย่วกบัการละเมดิ 

โดยไมต่อ้งกงัวลวา่ความสมัพันธใ์นปัจจบุนัหรอืทีอ่าจเกดิขึน้กบั IOCHPE-MAXION 

จะไดรั้บผลกระทบจากรายงานขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่ว 

 

20.3. ในท านองเดยีวกนั 

ความพยายามทีจ่ะหา้มปรามหรอืป้องกนัไมใ่หบ้คุคลอืน่รายงานสิง่ทีเ่ชือ่โดยสจุรติวา่เป็นการฝ่าฝืน 

หรอืการแนะน าไมใ่หร้ายงานในการละเมดิดังกลา่ว อาจเขา้ขา่ยความผดิ 

อาจถกูด าเนนิมาตรการทางวนัิยตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัจรยิธรรมฉบบันี้ 

 

 

21. มาตรการทางวนิยั 

 

21.1. IOCHPE-MAXION อาจด าเนนิมาตรการทางวนัิยพนักงาน ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และคูค่า้ 

ทีฝ่่าฝืนหลกัจรรยาบรรณซึง่ถอืเป็นกฎระเบยีบภายในของ IOCHPE-MAXION และ 

/หรอืกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไมก่ระทบตอ่ความรับผดิทางการปกครอง การแพง่และ 

/หรอืทางอาญา ทีอ่าจม ี มาตรการทางวนัิยตอ่ไปนีอ้าจไดรั้บการบงัคับใช:้ (i) ในกรณีพนักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ที:่ ตกัเตอืนดว้ยวาจา ตักเตอืนแบบเป็นลายลักษณ์อกัษร การพักงาน 

การถอดถอนออกจากต าแหน่ง และ/หรอืการบอกเลกิจา้ง ส าหรับเหตผุลอนัสมควร และ (ii) 

ในกรณีของคูค่า้: การแจง้การผดิสญัญา และ/หรอืการบอกเลกิสญัญา 

 

21.2. เมือ่ขัน้ตอนการตรวจสอบด าเนนิการอยา่งเหมาะสมแลว้ 

คณะกรรมการจรยิธรรมของบรษัิทจะตอ้งประเมนิและก าหนดมาตรการทางวนัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัแตล่ะกรณี 

การใชม้าตรการคว า่บาตรจะด าเนนิการอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป และจะตอ้งค านงึถงึปัจจัยดังตอ่ไปนี ้คอื 

ลักษณะและความรนุแรงของการฝ่าฝืน ระดับความรับผดิชอบของฝ่ายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความเสยีหายทีเ่กดิกบับรษัิท สมาชกิและชมุชนโดยรวม ขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ดจ้ากบคุคลทีก่ระท าผดิ 

การละเมดิซ า้ในขอ้บงัคับใด ๆ ของประมวลหลกัจรรยาบรรณกอ่นหนา้นี ้

ซ ึง่มหีลักฐานทีพ่สิจูนแ์ลว้วา่ไดม้กีารกระท าความผดิจรงิในลักษณะเดยีวกนั 

ขึน้อยูก่บัลกัษณะของการละเมดิ 

การประเมนิจะตอ้งมกีารระบคุวามรับผดิชอบหรอืค าแนะน าวา่กรณีดังกลา่วตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีรั่ฐหรอืบคุคล

ทีส่ามหรอืไม ่

 

21.3. การรายงานการฝ่าฝืนหรอืประพฤตผิดิใด ๆ ทีผู่ร้อ้งเรยีนมสีว่นเกีย่วขอ้ง ไดรั้บการสนับสนุน 

และอาจเป็นปัจจัยใหส้ามารถลดหยอ่นโทษเมือ่ใชม้าตรการทางวนัิย 
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22. ขอ้สงสยั 

 

22.1. กฎหมาย วัฒนธรรม และแนวทางปฏบิตัอิาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ 

และแมแ้ตใ่นภมูภิาคตา่ง ๆ ของประเทศเดยีวกนั 

แมว้า่ประมวลหลักจรรยาบรรณนีจ้ะมคีวามชดัเจนและครบถว้น เป็นไปไดท้ี ่

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้อาจไมส่ามารถตดัสนิไดช้ดัเจนวา่การกระท านัน้ยอมรับไดห้รอืไม ่

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสถานการณ์เฉพาะ 

หรอืหากมคี าถามทีไ่มเ่กีย่วกบับทบญัญตัขิองประมวลหลักจรรยาบรรณฉบบันีห้รอืกฎขอ้บงัคับภายในของ 

IOCHPE-MAXION โปรดตรวจสอบกบัผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลของคณุ ฝ่ายก ากบักฎระเบยีบของ 

IOCHPE-MAXION หรอื ใชส้ายดว่น โปรดจ าไวว้า่ ควรขอค าแนะน ากอ่นทีจ่ะด าเนนิการใด ๆ 

 

22.2. ฝ่ายก ากบักฎระเบยีบของบรษัิทจะใหก้ารสนับสนุนพนักงาน ผูบ้รหิาร 

และเจา้หนา้ทีใ่นการจัดการเรือ่งการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

พัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรม และสง่เสรมิพัฒนาชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารขององคก์ร 

การตดิตอ่กบัฝ่ายก ากบักฎระเบยีบของบรษัิท IOCHPE-MAXION: 
 

ฝ่ายก ากบักฎระเบยีบของบรษิทั : 

 โทรศัพท:์ +55 11 5508 3821 

 อเีมล: compliance@iochpe.com.br 

 

 

23. การอนมุตัแิละการบงัคบัใช ้

 

23.1. หลกัจรรยาบรรณฉบบันีไ้ดรั้บการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษัิท IOCHPE-MAXION S.A. 

ในการประชมุเมือ่วันที ่26 กนัยายน 2018 และมผีลใชบ้งัคับนับตัง้แตว่ันนัน้ 

การแกไ้ขหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิในหลกัจรรยาบรรณฉบบันีจ้ะขึน้อยูก่บัการพจิารณาของคณะกรรมการทีไ่ดก้ล่

าวมากอ่นหนา้นี ้หลักจรรยาบรรณนีส้ามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท (www.iochpe.com.br) 

และเว็บไซตข์อง CVM (www.cvm.gov.br) 

 

*  *  *  *  * 

mailto:compliance@iochpe.com.br
http://www.iochpe.com.br/
http://www.cvm.gov.br/


 

1/1 

ขอ้มลูสาธารณะ 

 

 

แมแ่บบ 

 

 

การรบัทราบและความรบัผดิชอบ 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ไดรั้บส าเนาหลกัจรรยาบรรณของ Iochpe-Maxion S.A. 

และขา้พเจา้รับทราบถงึบทบญัญัต ิ

และความรับผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเหลา่นีอ้ยา่งครบถว้น 

 

ขา้พเจา้ทราบวา่หลักจรรยาบรรณฉบบันีส้ามารถเรยีกดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท  

(www.iochpe.com.br) และเว็บไซตข์อง CVM (www.cvm.gov.br) 

 

สดุทา้ยนี ้ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ 

ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในหลักจรรยาบรรณมคีวามไมช่ดัเจนเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการและคาดหวังในตวั

ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะแสวงหาค าชีแ้จงในลกัษณะทีก่ าหนดไวใ้นประมวลหลกัจรรยาบรรณฉบบันี ้

 
ชือ่: _______________________________ 

ต าแหน่ง: _______________________________ 

ฝ่าย: _________________________ 

หน่วย: _________________________ 

สถานทีต่ัง้: _______________________________ 

วันที:่ _______________________________ 

 

ลายเซน็: ___________________________ 

 

http://www.iochpe.com.br/
http://www.cvm.gov.br/

