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วิสัยทัศน์และจรรยาบรรณของ Visteon 

หลักการเหล่าน้ีสะท้อนถึงจุดยืนของ Visteon และเป็นแนวทางให้เราในการประพฤติปฏิบัติในทุกๆ วัน

เรามุ่งม่ันท่ีจะ �
เป็นพันธมิตรดีที่สุดในโลกกับลูกค้าของเราในการส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าและ
คุณภาพสูง

เรามักจะ �

ประพฤติตนด้วยความซ่ือสัตย์
กระทำส่ิงท่ีถูกต้อง

เคารพผู้อื่น
ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับท่ีต้องการได้รับการปฏิบัติต่อกัน

ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก
ทุ่มเทสุดความสามารถเพ่ือตอบสนองให้ได้มากกว่าท่ีลูกค้าคาดหมาย

ให้บริการตามเป้าหมายท่ีตกลงไว้
เต็มใจรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ การกระทำ และผลลัพธ์

ทำงานร่วมกันและติดต่อส่ือสารกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

กระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
ทุ่มเทพยายามเพ่ือความเป็นเลิศในทุกส่ิงท่ีเราทำ



ความหลากหลายและการประสานความร่วมมอื
Visteon
มีพนัธกิจในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมท่ีพนกังานทุกคนได้รบัการปฏิบติั
ด้วยความเคารพ และให้ความนับถือต่อความแตกต่างท่ีมีอยูใ่นแต่ละปัจเจกบุคคล

ที่ Visteon เราสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีมีการประสานความร่วมมือกัน
ซ่ึงจะทำให้เกดิโอกาสท่ีเท่าเทียมกันแก่พนกังาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์
และชุมชนอย่างเต็มท่ี
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีปราศจากการคุกคามหรือการแบ่งแยกทุกรูปแบบน้ัน
จะทำให้พนกังานทุกคนสามารถได้รบัโอกาสอย่างเต็มท่ีในการมีส่วนร่วมกับความสำเร็จ
ทางธุรกิจของ Visteon

ความปลอดภัย สขุภาพ และสภาพแวดล้อม
ที่ Visteon
สุขภาพและความปลอดภัยของแต่ละบุคคลถือเปน็ส่ิงท่ีมีความสำคัญอย่างย่ิงยวด

Visteon ยดึถือวิธีปฏิบติัทีเ่สรมิสร้างการประพฤติปฏิบติั สภาพแวดล้อม
และกระบวนการในท่ีทำงานท่ีปลอดภัย
และเราสนับสนุนอย่างต่อเนือ่งท่ีจะพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมการปฏิบติังาน
ทีป่ลอดภัยและดีต่อสุขภาพ นอกจากน้ี Visteon

ยงัเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีมีความรับผดิชอบในการปกป้องและอนุรกัษ์สภาพแวดล้อม
ธรรมชาติอกีด้วย

เราปฏิบติัตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นท่ียอมรับท้ังหมดได้อยา่งสอดคล้องและ
เข้มงวดมากเกินกว่าข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมายท่ีเกีย่วข้องอยู่บอ่ยคร้ัง
เราปรับปรุงการทำงานด้านส่ิงแวดล้อมของเราอย่างต่อเนือ่ง
ทำการลดการเกิดของเสียท่ีเป็นของแข็งและของเหลว
และกำจัดวิธปีฏิบติัอืน่ท่ีอาจส่งผลกระทบท่ีเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม
เราอธิบายพันธกิจของเราท่ีมีต่อความรับผดิชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืนไว้
ในรายงานความย่ังยืนของบริษัท (Corporate Sustainability

Report) ทีส่ามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.visteon.com 

นอกจากน้ี เราสนับสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในประเด็นปัญหาต่างๆ
ด้านส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน
ในฐานะท่ีพวกเขาพยายามสร้างความเปล่ียนแปลงภายในชุมชนด้วยการเป็น
อาสาสมัครและการบำเพ็ญประโยชน์

ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภณัฑ์
เน่ืองจากการประพฤติปฏิบติัทัง้หมดของเราอาจส่งผลกระทบต่อผลติภัณฑ์และบริการ
ของ Visteon
เราทุกคนจึงมีพนัธกิจและความรับผดิชอบต่อความปลอดภัยและคุณภาพใน
ผลติภัณฑ์ทีเ่ราผลิต

Visteon รบัผดิชอบต่อการออกแบบ วิศวกรรม
และการผลิตผลิตภัณฑ์ทีต่รงกับหรือเขม้งวดมากเกินกว่ากฎหมาย ข้อบังคับ
มาตรฐานตามสมัครใจ และวิธีปฏิบติัในอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วข้องท้ังหมดกำหนดไว้
เราตระหนักดีถงึความไว้วางใจท่ีลกูค้าและผู้บริโภคมีต่อเรา
เราจึงพยายามอย่างหนักท่ีจะผลิตผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงท่ีมีพนัธะสัญญาในการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยการการกระทำท้ังหมดน้ี
เราจึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รบัการยอมรับด้านความปลอดภัยสูงอยู่เสมอมา

นโยบายเก่ียวกับจริยธรรมและความซ่ือสัตย์

พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานการละเมิดนโยบายเก่ียวกับจริยธรรมและความซ่ือสัตย์ที่ได้
รับทราบมาหรือท่ีน่าสงสัย
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ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท
พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปกป้องสินทรัพย์ของ Visteon
จากการใช้งานท่ีผิดหรือการยักยอก
ไม่ว่าสินทรัพย์เหล่าน้ันจะอยู่ในรูปแบบท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น
ข้อมูลทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา หรือจับต้องได้ เช่น
อุปกรณ์หรือวัสดุหมดเปลือง

บันทึก ทรัพย์สิน ข้อมูลทางเทคนิค การส่ือสาร
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากและมีความสำคัญต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ Visteon

ทรัพยากรเหล่าน้ีเป็นทรัพย์สินของบริษัท
และควรได้รับการปกป้องจากการใช้งานท่ีผิดหรือการยักยอกเช่นเดียวกับ
สินทรัพย์ทั้งหมด และใช้งานเฉพาะเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ
Visteon เท่าน้ัน

การปกป้องสินทรัพย์เหล่าน้ีรวมไปถึงการใช้ข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการ
ป้องกันและระบุถึงการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่เจตนา
ความรับผิดชอบและข้อกำหนดเหล่าน้ีมีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมต่อวิธีการ
เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล อินเทอร์เน็ต ฯลฯ)

และห้ามมิให้เข้าถึงหรือห้ามไม่ให้ทำการสร้างหรือส่งผ่านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
การละเมิดนโยบายส่วนบุคคลของ Visteon

หนังสือ บันทึก และการจัดเก็บเอกสาร
พนักงานจะต้องจัดเก็บบันทึกท่ีถูกต้องและทำการเปิดเผยอย่างครบถ้วน
เป็นธรรม เท่ียงตรง เหมาะสมแก่เวลา
และเป็นท่ีเข้าใจได้ในรายงานตามกำหนดระยะเวลาท่ีกำหนดของบริษัท
 ตามกฎระเบียบ และในการส่ือสารสาธารณะต่างๆ ของเรา

สัมพันธภาพของ Visteon

กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนน้ันสร้างข้ึนบนพ้ืนฐานช่ือเสียงของเราในด้าน
ความสุจริตและความซ่ือสัตย์ในด้านการเงินและการรายงานท่ีเก่ียวข้อง
เราต้องพยายามในทุกทางเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลท่ีเปิดเผยในเอกสารของบริษัท
ที่นำเสนอต่อภาครัฐรวมถึงตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์
เป็นธรรม เท่ียงตรง เหมาะสมแก่เวลา และเป็นท่ีเข้าใจได้ นอกจากน้ี
เราทุกคนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนบันทึกต่างๆ
ที่เราจัดทำหรือตรวจทาน รวมถึงระเบียนบันทึกทางการเงิน
รายงานค่าใช้จ่าย

และเอกสารทางวิศวกรรมหรือเอกสารทางเทคนิคอ่ืนๆ

ทั้งน้ี นโยบายของ Visteon

ส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจสอบและสอบถามของภาครัฐ หมายศาล
หมายเรียก
คำขอเก่ียวกับข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
หรือการสอบถามหรือการส่ือสารอ่ืนๆ
จากเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ศาลหรือทนายความ
รวมถึงคำขอสัมภาษณ์ คำขอเอกสารหรือคำขออ่ืนๆ
เกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการฟ้องร้องคดี
จะต้องรายงานไปยังแผนกกฎหมายของบริษัททันที

การทำลายหรือการเปล่ียนแปลงเอกสารโดยมีเจตนาบ่ันทอนความสมบูรณ์
หรือความพร้อมใช้งานของเอกสารสำหรับการตรวจสอบของภาครัฐหรือการ
ดำเนินการทางกฎหมายน้ันถือเป็นอาชญากรรม
ห้ามมิให้มีการทำลายเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องคดีที่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณา, ที่มีท่าทีว่าจะเกิดข้ึนหรือท่ีคาดไว้, การสอบสวน
หรือการตรวจสอบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ
ในกรณีที่คิดว่าระเบียนบันทึกของบริษัทถูกเปล่ียนแปลง ทำลาย
หรือได้รับการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาระเบียนบันทึก
ของ Visteon พนักงานจะต้องรายงานต่อแผนกกฎหมายทันที

นอกจากการละเมิดนโยบายน้ี
ความพยายามในการทำให้ผู้ตรวจสอบอิสระหรือสมาชิกเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในเกิดความเข้าใจผิดหรือใช้อำนาจข่มขู่บงัคับท่ีเกีย่วกับการตรวจสอบ
การเปิดเผยข้อมูลบัญชีหรือการเงิน อาจมีผลร้ายแรงทางกฎหมาย
ซ่ึงรวมถึงโทษทางอาญา
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ทรัพย์สินทางปัญญา การเก็บรักษาความลับ
และความเป็นส่วนตัว
Visteon มักได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ซัพพลายเออร์
และผู้ติดต่อทางธุรกิจเก่ียวกับข้อมูลลับเฉพาะหรือมีกรรมสิทธ์ิ
ข้อมูลน้ีต้องได้รับการปกป้องในลักษณะเดียวกันกับข้อมูลของ Visteon 

ส่ิงประดิษฐ์ แนวคิด และทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืนๆ
นั้นเป็นส่วนท่ีสำคัญย่ิงของความสำเร็จของ Visteon ดังน้ัน
เราจึงทุ่มเทเก่ียวกับการปกป้องเทคโนโลยีที่มีค่าของบริษัทด้วยสิทธิบัตร
การปกป้องความลับทางการค้า ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า หรือวิธีการอ่ืนๆ
เช่นเดียวกัน Visteon

พยายามหลีกเล่ียงการใช้งานท่ีไม่ได้รับอนุญาตท่ีเกิดกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน

นอกจากน้ี Visteon

ยังปกป้องข้อมูลและความรู้ของบริษัทด้วยนโยบายสารสนเทศท่ีมีความครอบ
คลุมครบถ้วน
นโยบายเหล่าน้ีจะใช้เป็นแนวทางในการปกป้องข้อมูลทางธุรกิจและสินทรัพย์
ของบริษัทจากการเข้าถึงหรือการเปิดเผยท่ีไม่ได้รับอนุญาต
และช่วยให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลท่ีส่งผ่านระบบการส่ือสารของเราจะอยู่ภายใต้
การควบคุมอย่างเหมาะสม

การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
การปกป้องข้อมูลลับเฉพาะและท่ีมีกรรมสิทธ์ิจากการเปิดเผยท่ีไม่ได้รับ
อนุญาตจะไม่เพียงช่วยให้เราสามารถปกป้องสินทรัพย์ที่มีค่าของบริษัทเท่าน้ัน
แต่ยังช่วยให้ม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติของเราสอดคล้องกับกฎหมายการใช้ข้อมูล
ภายใน

ตัวอย่างหน่ึงของการใช้งานข้อมูลของ Visteon

ในทางท่ีผิดและการละเมิดกฎหมายก็คือการใช้ข้อมูลภายใน (Insider

Trading) การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)

คือการท่ีบุคคลหน่ึงๆ
ใช้ข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะท่ีได้มาในระหว่างรับว่าจ้างทำงาน
เพื่อซ้ือหรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ันต่อบุคคลอ่ืน (เช่น
สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน)

ที่อาจใช้ข้อมูลน้ันในการซ้ือหรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆของ
Visteon

หรือหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทอ่ืนน้ันเป็นสิ่งท่ีผิดจริยธรรมและผิด
กฎหมาย ส่ิงต้องห้ามอีกอย่างหน่ึงคือหา้มมิให้พนกังานเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับบริษัทท่ี
Visteon อาจมีแผนการดำเนินธุรกิจด้วย เช่น
การเข้าถือสิทธ์ิหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
ในกรณีที่ข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมยังไม่เผยแพร่สู่สาธารณชน
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ผลประโยชน์ทับซ้อน
พนักงานต้องหลีกเล่ียงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของ Visteon
หากความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนตามจริงหรือเห็นได้ชัดน้ันไม่สามารถหลีกเล่ียงได้
ให้ขอแนวทางเก่ียวกับการดำเนินการท่ีดีที่สุด
และเปิดเผยธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ใดๆ
ที่อาจมีแนวโน้มทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างครบถ้วน

พนักงานจะต้องฝึกฝนใช้ดุลพินิจท่ีดีและมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในกิจกรรม
ต่างๆ ของเราในนามของ Visteon

และพึงระวังว่ากิจกรรมภายนอกบริษัทอาจส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของ
Visteon ที่มีต่อบุคคลอ่ืน เราต้องหลีกเล่ียงการดำเนินการ การลงทุน
หรือผลประโยชน์ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับตนเองหรือบริษัท
โดยเฉพาะอย่างย่ิง
พนักงานต้องหลีกเล่ียงการดำเนินการท่ีมีความเป็นไปได้หรือมีลักษณะท่ีจะส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อบริษัท
หรือก้าวก่ายข้อเท็จจริงเก่ียวกับส่ิงท่ีอยู่ในผลประโยชน์ของ Visteon 

ตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนน้ันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
• การมีผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่าร้อยละ2.5ในบริษัทคู่แข่ง ลูกค้า

ซัพพลายเออร์ หรือหน่วยงานท่ีแสวงหาผลกำไรอ่ืนๆ ท่ีทำธุรกิจกับ
Visteon;

• การเอาต์ซอสงานให้แก่บริษัทท่ีมีญาติหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมี
ตำแหน่งร ะดับบริหารหรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน;

• การมีความสัมพันธ์ด้านการให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ
หรือการว่าจ้างกับคู่แข่ง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ
ที่ทำธุรกิจกับบริษัท;

• การรับเอาสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ี Visteon มีหรืออาจมีความสนใจอยู่;
• การรับของขวัญ ความบันเทิง หรือไมตรีอื่นๆ ท่ีมีมูลค่าเกินพอดี

(ซ่ึงไม่ว่ากรณีใดก็ไม่ควรเกินมูลค่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ)
จากผู้ที่ทำธุรกิจหรือต้องการทำธุรกิจกับ Visteon;

• การรับเงินสด ส่วนลดผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เงินกู้หรือการจัดการท่ีมีการค้ำประกันสำหรับตัวคุณหรือครอบครัวของคุณ
จากบุคคลเหล่าน้ัน;

• การรับข้อเสนอท่ีจะชำระค่าท่องเท่ียว ท่ีพัก หรือท่ีมีลักษณะคล้ายกัน; 

• การร้องขอของขวัญ ความบันเทิง หรือไมตรีจิตอ่ืนๆ;

• ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ทุกรูปแบบ

พนักงานต้องทราบถึงนโยบายของลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวกับของขวัญ
และความบันเทิง และปฏิบัติตามนโยบายเหล่าน้ัน Visteon

ทราบว่าความบันเทิงบางรูปแบบท่ีสนับสนุนโดยบริษัทอาจมีเหตุผลท่ีชอบ
ในการสร้างสัมพันธภาพท่ีแน่นแฟ้นในการทำงาน
พึงระลึกว่าความบันเทิงทางธุรกิจต้องถูกกฎหมาย มีเหตุเหมาะสม
ไม่บ่อยคร้ังเกินจำเป็น และมีเหตุผลชอบธรรม
การรับประทานอาหารม้ือกลางวันหรือม้ือค่ำท่ีมูลค่าพอประมาณ
ซ่ึงจัดข้ึนโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในบางโอกาสน้ัน โดยท่ัวไปเป็นท่ียอมรับได้
แต่การนัดหมายรับประทานอาหารม้ือกลางวันหรือม้ือค่ำท่ีเกิดข้ึนประจำโดยท่ี
ซัพพลายเออร์มักออกค่าอาหารให้นั้นเป็นการไม่สมควร
ต๋ัวกีฬาตามฤดูกาลก็ไม่เหมาะสมเช่นกัน
แต่การเชิญไปร่วมกิจกรรมประเภทน้ันในบางโอกาสก็เป็นท่ียอมรับได้
ของขวัญท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นส่ิงต้องห้ามในหลายประเทศ
หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับความเหมาะสมของของขวัญหรือไมตรีจิต
หรือข้อเสนอในการให้ความบันเทิง โปรดสอบถามแผนกกฎหมาย
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ข้อตกลงและการแข่งขันท่ีเป็นธรรม
เราต้องการแข่งขันอย่างเข้มแข็งและทำข้อตกลงท่ีเป็นธรรม
เราหลีกเล่ียงการใช้ข้อได้เปรียบท่ีไม่เป็นธรรมด้วยการฉวยโอกาส การขโมย
การปกปิด การใช้งานข้อมูลลับเฉพาะในทางท่ีผิด
การนำเสนอในทางท่ีผิดหรือวิธีปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ

เช่นเดียวกับกฎหมายต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ นโยบายของ Visteon

ได้ห้ามมิให้มีการตรึงราคา การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ
ที่ส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมหรือจำกัดการแข่งขันในตลาด
ห้ามมิให้มีการร้องขอหรือการรับข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการแข่งขันหรือ
การรับข้อได้เปรียบในการแข่งขันท่ีได้มาด้วยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย
กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตและการ
ละเมิดนโยบายของ Visteon นั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

• การพูดคุยกับคู่แข่งเก่ียวกับราคา ต้นทุน ระดับการผลิต การประมูล
หรือวิธีปฏิบัติในการประมูล เขตแดน ข้อจำกัดในการนำเข้าหรือส่งออก
ช่องทางการจัดจำหน่ายหรือลูกค้า;

• ข้อกำหนดเก่ียวกับความสามารถของลูกค้าในการขายหรือ
เช่าซ้ือผลิตภัณ ฑ์ที่มีราคาเท่ากันหรือสูงกว่า

ปัญหาการทุจริตและข้อตกลงท่ีเป็นธรรมอาจมีความซับซ้อนมาก
การพิจารณาถึงการดำเนินการท่ีอนุญาตให้ทำได้และส่ิงท่ีไม่เหมาะสมอาจมี
ความเฉพาะด้านสูง และข้ึนอยู่กับโครงสร้างตลาด เม่ือมีข้อสงสัย
โปรดติดต่อแผนกกฎหมาย

ธุรกิจระหว่างประเทศและข้อบังคับของภาครัฐ
พนักงานทุกคน รวมถึงหน่วยงานและตัวแทนของ Visteon
ทั้งหมดจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดในประเทศท่ี Visteon
ดำเนินธุรกิจอยู่ เช่นเดียวกับกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกและการคุกคาม
และกฎหมายห้ามการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

กฎหมายท่ีสำคัญท่ีสุดข้อหน่ึงท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในตลาดกลุ่มภาครัฐหรือ
ธุรกิจระหว่างประเทศจะได้พบคือกฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นการทุจริต
ในต่างประเทศ (FCPA) FCPA

มีผลบังคับใช้กับพนักงานหรือตัวแทนอ่ืนๆ ของ Visteon

ทั้งหมดทุกท่ีต้ังท่ัวโลกท่ี Visteon ดำเนินธุรกิจอยู่ FCPA

ห้ามมิให้มีการเสนอหรือจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ีทางการของต่างประเทศ
พรรคการเมือง หรือผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษจากภาครัฐ
ข้อห้ามน้ีไม่ได้มีขอบเขตเพียงการจ่ายเงินเท่าน้ัน
แต่ยังครอบคลุมถึงข้อเสนอทุกอย่างท่ีมีมูลค่าท่ีมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐและ
ตัวแทนภาครัฐ หรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา
ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัดบางกรณี
การจ่ายเงินท่ีมีมูลค่าเกินจำนวนท่ีต้ังไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของ
ภาครัฐท่ี Visteon

มีสิทธ์ิใช้บริการอย่างถูกกฎหมายจะไม่ถือเป็นการละเมิด FCPA

แม้ว่าการจ่ายเงินเช่นน้ันอาจถูกกฎหมายและเป็นเร่ืองปกติวิสัยในประเทศ
หน่ึงๆ ท่ี Visteon ทำธุรกิจอยู่
แต่การดำเนินการน้ันต้องไม่ทำโดยไม่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากแผนกกฎหมาย
ทุกคร้ังท่ีพนักงานหรือตัวแทนของ Visteon

พิจารณาเก่ียวกับการมอบของขวัญหรือการบริจาคทางการเมืองหรือการกุศล
แก่ตัวแทนภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากแผนก
กฎหมายเท่าน้ัน

มีกฎหมายหลายฉบับท่ีมีข้อห้ามมิให้ Visteon สามารถดำเนินธุรกิจ
รวมถึงการส่งผ่านข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ได้ ฉะน้ัน
เม่ือจะทำการขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศใหม่ ให้ปรึกษาแผนกกฎหมายก่อน



สรุป
ความซ่ือสัตย์คือการท่ีบุคคลทำส่ิงท่ีถูกต้อง
ซ่ึงไม่ใช่การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือติดสินบนผู้อื่นโดยฉวยโอกาส
จากความคลุมเครือหรือความไม่ชัดเจนในกฎหมายหรือในนโยบายน้ี
เราไม่เพียงจะปฏิบัติตามนโยบายน้ีเท่าน้ัน แต่ยังต้องปกป้องนโยบายอีกด้วย
โดยการต้ังข้อสงสัยและรายงานการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ
ที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท
บุคคลท่ีรายงานการละเมิดนโยบายท่ีน่าสงสัยจะช่วยให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของ Visteon มีความม่ันคงมากข้ึน และช่วยให้ Visteon

มีภาพลักษณ์เป็นบริษัทท่ีปฏิบัติงานอย่างซ่ือตรงในสายตาสาธารณชน

Visteon

สนับสนุนให้มีการส่ือสารเก่ียวกับข้อกังวลในด้านการดำเนินธุรกิจ
และการรายงานทางการเงิน วิธีปฏิบัติทางการบัญชี
การควบคุมหรือตรวจสอบภายในท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม นโยบายของ
Visteon

จะปกป้องผู้ที่แจ้งข้อกังวลโดยสุจริตใจไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการรายงาน
นั้น เรามีระบบการรายงานข้อกังวลท่ีลับเฉพาะและไม่ระบุชื่อ
ซ่ึงมีรายละเอียดอยู่ด้านล่าง พนักงานทุกคน รวมถึงผู้บริหารบริษัท
เจ้าหน้าท่ีและผู้จัดการระดับอาวุโส และสมาชิกคณะกรรมการของ
Visteon ล้วนได้รับความคาดหมายให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
อย่างสอดคล้องกับนโยบายน้ี

บุคคลท่ีเข้าร่วมในการกระทำท่ีขัดกับมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีได้ระบุไว้ใน
นโยบายน้ีอาจได้รับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดคือการส้ินสุดการว่าจ้าง
นอกจากน้ี บริษัทอาจแจ้งความต่อผู้มีอำนาจทางกฎหมายท่ีเหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร

หากท่านอยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าอาจเก่ียวข้องหรือนำไปสู่การละเมิดนโยบาย
นี้ ท่านมีหน้าท่ีแจ้งสถานการณ์และขอคำแนะนำ

พนักงานท่ีมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเก่ียวกับการปฏิบัติตามจะต้องพูดคุยกับ
ผู้จัดการของท่าน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือแผนกกฎหมาย

เรามีสายด่วนท่ัวโลกให้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการไขข้อสงสัยหรือข้อ
กังวลท่ีพนักงานอาจมีเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ Visteon

และสำหรับใช้ส่ือสารกับคณะตรวจสอบของคณะผู้อำนวยการของ
Visteon ในกรณีที่การพูดคุยกับฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือแผนกกฎหมายไม่ทำให้ได้รับวิธีแก้ไขท่ีน่าพึงพอใจ
หรือในกรณีที่ไม่สะดวกใจท่ีจะส่ือสารกับบุคลต่างๆ ดังกล่าว
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นโยบายน้ีประกอบด้วยหลักการหลักจริยธรรมเพ่ือการดำเนินธุรกิจอันดีของบริษัทท่ีสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและมาตรา 406 ของรัฐบัญญัติซาร์เบนส์-ออกซ์ลีย์แห่งปี 2002
(Sarbanes Oxley Act of 2002) และออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมการประพฤติที่สุจริต มีจริยธรรม และถูกกฎหมายของผู้อำนวยการและพนักงานทุกคน (รวมถึงเจ้าหน้าท่ี) ของบริษัท

การยกเว้นนโยบายน้ีสำหรับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร สามารถกระทำได้โดยคณะผู้อำนวยการเท่าน้ัน การยกเว้นใดๆ
ในลักษณะน้ันจะต้องเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามท่ีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ในทันที



รายงานเก่ียวกับการละเมิดนโยบายหรือการละเมิดท่ีน่าสงสัยสามารถดำเนินการโดยโทรติดต่อสายตรงจริยธรรมและการกำกับดูแลท่ีเหมาะสมตามประเทศท่ีกำเนิด
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* จีนตอนเหนือ ได้แก่: ปักก่ิง, เทียนจิน, เฮยหลงเจียง, จี๋หลิน, เหลียวหนิง, ชานตง, ส่านซี, เหอเป่ย, เหอหนาน และมองโกเลียใน
** จีนตอนใต้ ได้แก่: เซ่ียงไฮ้, เจียงซู, เจ้อเจียง, อันฮุย, ฝูเจี้ยน, เจียงซี, หูเป่ย, หูหนาน, กวางตุ้ง, กวางสี, ไหหนาน, ฉิงช่ิง, เสฉวน, ยูนนาน, เขตปกครองตนเองทิเบต, ส่านซี, กานซู, ซิงไห่, หนิงเซ่ีย, ซินเจียง และเขตปกครองตนเอง

หากต้องการแจ้งทางออนไลน์ ให้ไปท่ี www.visteon.ethicspoint.com

บริการโทรฟรีระหว่างประเทศ (ITFS)

ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษา
อาร์เจนตินา 0-800-444-8084 อังกฤษ
อาร์เจนตินา 0-800-555-0906 สเปน, อังกฤษ
ออสเตรเลีย 1-800-339276 อังกฤษ
เบลเยียม 0800-77004 ฝรั่งเศส, ดัตช์, เยอรมัน, อังกฤษ
บราซิล 0800-8911667 โปรตุเกส, สเปน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ
จีน (ตอนเหนือ)** 10-800-712-1239 แมนดาริน, กวางตุ้ง, อังกฤษ
จีน (ตอนใต้)** 10-800-120-1239 แมนดาริน, กวางตุ้ง, อังกฤษ
สาธารณรัฐ เช็ก 800-142-550 อังกฤษ
ฝรั่งเศส 0800-902500 ฝรั่งเศส, อังกฤษ
เยอรมัน 0800-1016582 เยอรมัน, อังกฤษ
ฮ่องกง 800-964214 กวางตุ้ง, แมนดาริน, อังกฤษ
ฮังการี 06-800-17199 ฮังการี, อังกฤษ
อินเดีย 000-800-100-1071 อังกฤษ
อินโดนีเซีย 001-803-011-3570 อินโดนีเซีย, ดัตช์, อังกฤษ
อินโดนีเซีย 007-803-011-0160 อินโดนีเซีย, ดัตช์, อังกฤษ
ญี่ปุ่น/J5 0066-33-11-2505 อังกฤษ
ญี่ปุ่น/JP 00531-121520 ญี่ปุ่น, อังกฤษ
เกาหลี (ใต้) 00798-14-800-6599 เกาหลี, อังกฤษ
เม็กซิโก 001-866-737-6850 อังกฤษ
เม็กซิโก 001-8008407907 สเปน, อังกฤษ
ฟิลิปปินส์ 1-800-1-114-0165 ฟิลิปปินส์, อังกฤษ
โปแลนด์ 0-0-800-1211571 โปแลนด์, อังกฤษ
โปรตุเกส 8008-12499 โปรตุเกส, อังกฤษ
รัสเซีย 8-10-8002-6053011 รัสเซีย, อังกฤษ
สโลวะเกีย 0800-001-544 อังกฤษ
แอฟริกาใต้ 080-09-92604 อังกฤษ
สเปน 900-991498 สเปน, อังกฤษ
สวีเดน 020-79-8729 สวีเดน, ฟินแลนด์, อังกฤษ
ไทย 001-800-12-0665204 ไทย, แมนดาริน, อังกฤษ
สหราชอาณาจักร 08-000328483 อังกฤษ
เวเนซุเอลา 0800-1-00-4586 สเปน, อังกฤษ

AT&T Direct Access
ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ หลังเสียงสัญญาณ ให้หมุนหมายเลข ภาษา
โมร็อกโก 002-11-0011 855-266-7041 อังกฤษ
ตุรกี 0811-288-0001 855-266-7041 อังกฤษ

ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษา
แคนาดา 855-266-7041 อังกฤษ
เปอร์โตริโก 855-266-7041 อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา 855-266-7041 อังกฤษ
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