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1. หลกัการของขอ้ควรปฏบิตัทิางธุรกจิและจรยิธรรม 

จรรยาบรรณทางธรุกจิและหลักจรยิธรรม (“หลักจรรยาบรรณ”) 
ฉบับนีใ้ชอ้ธบิายหลักการปฏบิัตดิา้นจรยิธรรมทีย่ดึถอืมายาวนาน ซึง่ Gates Industrial Corporation 
plc และบรษัิทยอ่ย (“Gates” หรอื “บรษัิทฯ”) 
ตอ้งปฏบิัตติามเพือ่ทีจ่ะรับประกนัวา่ธรุกจิของเราด าเนนิไปดว้ยความสจุรติ ความซือ่ตรง 
มคีวามรับผดิชอบและสอดคลอ้งกบัหลักกฎหมาย กฎและระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง (“กฎหมาย”) 
ในประเทศทีเ่ราด าเนนิการอยู ่ หลักจรรยาบรรณฉบับนีใ้ชก้บักรรมการ เจา้หนา้ที ่
และพนักงานทกุคนของบรษัิทฯ และบคุลากรทกุคนของบรษัิทฯ 
ตอ้งรูแ้ละปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณ และนโยบายของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
ตามวัตถปุระสงคข์องหลักจรรยาบรรณฉบับนี้นัน้ ขอความทีอ่า้งถงึ “กรรมการ” และ “เจา้หนา้ที”่ 
หมายถงึสมาชกิของคณะกรรมการบรหิาร (“คณะกรรมการ”) และเจา้หนา้ทีข่อง Gates Industrial 
Corporation plc และขอ้ความทีอ่า้งถงึ “พนักงาน” ทัง้หมดใหห้มายถงึพนักงานของบรษัิทฯ 
เนือ่งจากความพยายามและความทุม่เทในอดตี 
เราจงึสรา้งชือ่เสยีงในดา้นการประพฤตตินอยา่งซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรมในขณะทีเ่รากา้วขึน้มาเป็นบริ
ษัทชัน้น าของโลก เราควรภาคภมูใิจในชือ่เสยีงนี้ และตอ้งท างานรว่มกนัเพือ่รักษาไว ้
หลักจรรยาบรรณนีค้ดิมาเพือ่ชว่ยกรรมการ เจา้หนา้ที ่
และพนักงานในการท าความเขา้ใจขอ้ผกูพันตามกฎหมายและดา้นจรยิธรรมของตนเอง อนัเกีย่วกบั 

• การปฏบิัตติามกฎหมาย 

• ผลประโยชนทั์บซอ้น  

• โอกาสของบรษัิท 

• การรักษาความลับ 

• การเจรจาธรุกจิอยา่งเป็นธรรม 

• การปกป้องและใชท้รัพยส์นิของบรษัิท และ 
• การรายงานพฤตกิรรมผดิกฎหมายและผดิจรยิธรรม  

 

หลักจรรยาบรรณนีไ้มไ่ดค้รอบคลมุรายละเอยีดทัง้หมด ในหลาย ๆ กรณี 
มขีอ้ก าหนดเฉพาะเพิม่เตมิบางประการทีบ่รรจไุวใ้นนโยบาย ขัน้ตอนวธิกีาร 
และแนวปฏบิัตทิีแ่นะน าของบรษัิท 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงนโยบายและขัน้ตอนวธิกีารของบรษัิทฯ ในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของ 
Regulation Fair Disclosure, 
นโยบายการคา้หลักทรัพยแ์ละนโยบายการแจง้เบาะแสขอ้มลูภายในบรษัิท (Whistleblower) 
ซึง่เป็นนโยบายดา้นการด าเนนิธรุกจิทีช่ว่ยเสรมิและเพิม่เตมินอกเหนอืจากหลักจรรยาบรรณนี ้
กรรมการเองก็ควรอา้งองิแนวปฏบิัตทิีแ่นะน าส าหรับการก ากบัดแูลบรษัิท 
เพือ่ทราบนโยบายเพิม่เตมิอืน่ ๆ ซึง่ก ากบัควบคมุการปฏบิัตตินของกรรมการโดยเฉพาะ 
ในกรณีทีก่รรมการของบรษัิทไมใ่ชพ่นักงานของบรษัิท 
การปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณนีข้ ึน้อยูก่บับทบัญญัตใินขอ้บังคับของบรษัิท 
และสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้กบับรษัิทฯ คณุขอรับนโยบาย ขัน้ตอนวธิกีาร 
และแนวปฏบิัตทิีแ่นะน าเหลา่นีไ้ดจ้ากผูจ้ัดการของคณุ หรอืในหนา้ Global Policies (นโยบายสากล) 
บนอนิทราเน็ตของ Gates  และยังขอรับไดจ้ากเว็บไซตป์ระจ าแผนกงาน (เขา้ถงึไดท้ี:่ 
http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx) 
แหลง่ขอ้มลูเหลา่นีย้ังมคี าตอบของค าถามของคณุ 
หากยังไมม่คีวามแน่ใจเกีย่วกบัวธิกีารรับมอืหรอืตอบสนองตอ่บางสถานการณ์ 
คณุยังสามารถสง่ค าถามหรอืขอ้วติกกงัวลอืน่ ๆ 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx
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ไดเ้พิม่เตมิโดยปกปิดชือ่ผา่นสายดว่นจรยิธรรมและการก ากบัดแูลการปฏบิัตหินา้ที ่ (Ethics and 
Compliance Hotline) โดยใชข้อ้มลูซึง่มอียูใ่นขอ้ที ่ 10.2 ของหลักจรรยาบรรณนี้ 
(“สายดว่นจรยิธรรมและการก ากบัดแูลการปฏบิัตหินา้ที”่) กรรมการ เจา้หนา้ที ่
หรอืพนักงานผูใ้ดก็ตามทีล่ะเมดิขอ้บังคับของหลักจรรยาบรรณนี ้
จะตอ้งมบีทลงโทษทางวนัิยซึง่อาจรนุแรงถงึขัน้ไลอ่อก 

 

2. การปฏบิตัติามกฎหมาย 

2.1 โดยท ัว่ไป 

Gates 
มุง่มั่นทีจ่ะด าเนนิกจิการภายใตก้รอบการท างานของกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับกบัธรุกจิของบรษัิท 
เราคาดหวังใหก้รรมการ เจา้หนา้ที ่
หรอืพนักงานทกุคนมคีวามเขา้ใจและปฏบิัตติามกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับอยา่งเขม้งวด 

การปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายไม่ใชค่วามรับผดิชอบดา้นจรยิธรรมทัง้หมดของเรา 
แต่เป็นเงือ่นไขขัน้ต า่สดุซึง่จ าเป็นต่อความส าเร็จของบรษัิทฯ 
สถาวะการณ์ของธุรกจิหรอืของตลาดไม่อาจใชเ้ป็นขอ้ต่อสูใ้นการละเมดิกฎหมาย 
การละเมดิกฎหมายอาจสง่ผลให ้ Gates และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรับผดิทางอาญา 
ถูกด าเนนิการทางวนัิย และถูกด าเนินคดทีางแพ่ง ยิง่ไปกว่านัน้ 
บรษัิทอาจถูกตัดชือ่ออกจากการท าสัญญากับทางภาครัฐ  

ดังนัน้หากคณุมเีบาะแสเกีย่วกบัการละเมดิดา้นจรยิธรรมหรอืการท าผดิกฎหมายซึง่อาจเกดิ
ขึน้ รวมถงึการละเมดิหลักจรรยาบรรณฉบับนีแ้ละนโยบายตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ 
คณุมหีนา้ทีจ่ะตอ้งรายงานเบาะแสดังกลา่วโดยทันท ี ตามขัน้ตอนวธิกีารทีเ่ขยีนไวใ้นขอ้ที ่ 10.2 
ดา้นลา่งนี้ 

2.2 การรบัมอืกบัตามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติของเจา้หนา้ทีข่องรฐัและหนว่ยง
านรฐั และระเบยีบการคา้ระหวา่งประเทศ  

ในการประกอบธรุกจิเราจะตอ้งรับมอืภาครัฐทัง้ในตา่งประเทศ ระดับรัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐ 
และระดับทอ้งถิน่อยูเ่ป็นประจ า ในธรุกรรมใดก็ตามทีท่ ากบัรัฐหรอืหน่วยงานของรัฐ 
คณุตอ้งยดึตามมาตรฐานสงูสดุในเรือ่งความซือ่สตัย ์ และปฏบิัตติามกฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
กรรมการ เจา้หนา้ที ่ หรอืพนักงานตอ้งตกลงซือ้ขายกบัภาครัฐตาม “ราคาตลาด” 
และตอ้งไมเ่สนอหรอืรับสิง่ของทีม่มีลูคา่ รวมถงึการจา่ยคา่ตอบแทน ของก านัล สนิบน 
คา่นายหนา้ทีเ่ป็นความลับ หรอืประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีม่เีจตนาทีจ่ะชกัจงูการตัดสนิใจ 
หรอืการกระท าของพนักงาน เจา้หนา้ทีข่องรัฐ ผูส้มัครทางการเมอืง หรอืพรรคการเมอืง 
ภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ ค านยิามของ “ภาครัฐ” และ “เจา้หนา้ทีข่องรัฐ” 
มักจะตคีวามหมายกวา้งและเกนิกวา่ทีค่าดคดิ  

การจา่ยหรอืรับสนิบนและเงนิใตโ้ตะ๊ทีใ่หก้บัหรอืรับจากภาครัฐหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ลกูคา้ 
หรอืซพัพลายเออรเ์ป็นเรือ่งตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด งบการเงนิทีท่ าขึน้ 
บันทกึทีย่ืน่ใหแ้ละขอ้มลูทีจ่ัดเตรยีมใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
ทัง้ทีบ่อกกลา่วดว้ยวาจาหรอืท าเป็นหนังสอื ตอ้งเป็นจรงิและถกูตอ้ง 
การประกวดราคาจะตอ้งท าดว้ยเจตนาอนับรสิทุธิ ์ ไมเ่พยีงเทา่นัน้ 
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ยังมกีฎหมายซึง่บังคับควบคมุการจา้งผูซ้ ึง่เป็นอดตีพนักงานของรัฐและเจา้พนักงานจัดซือ้จัดจา้งโด
ยเฉพาะอกีดว้ย ฝ่ายกฎหมายของ Gates Law 
ตอ้งใหก้ารอนุมัตลิว่งหนา้กอ่นการพดูคยุเจรจาจา้งผูซ้ ึง่เป็นอดตีพนักงานของรัฐและเจา้พนักงานจัด
ซือ้จัดจา้ง นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติของเรา (“นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ”) 
และนโยบายเกีย่วกบัของก านัล (“นโยบายของก านัล”) จะระบนุโยบายและขัน้ตอนวธิกีารตา่ง ๆ 
ทีน่ ามาบังคับใชข้องบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดใหก้รรมการ เจา้หนา้ที ่ หรอืพนักงานทกุคนตอ้งปฏบิัตติาม 
ส าเนาของนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและนโยบายของก านัลสามารถพบไดใ้นหนา้ Global Policies 

กรรมการ เจา้หนา้ที ่ หรอืพนักงานจะตอ้งคอยเฝ้าตดิตามกฎหมายดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง 
การสง่ออก การน าเขา้ และการคา้ระหว่างประเทศ (รวมถงึกฎหมายต่อตา้นการคว า่บาตร) 
อย่างสม า่เสมอ ส าเนาของนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งมอียู่ในหนา้ Global Policies  

2.3 การน าขอ้มลูภายในไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตวั 

คณุตอ้งไมต่อ้งเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบั “การน าขอ้มลูภายในไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตัว” 
ซึง่คอืการซือ้หรอืการขายหุน้หรอืหลักทรัพยอ์ืน่ ๆ 
(รวมถงึการขายหุน้หรอืหลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับจากแผนการขอบบรษัิทฯ) ซึง่อาศัย 
“ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัซึง่ยังไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณะ” หรอืความพยายามทีจ่ะ “เอาชนะตลาด” 
โดยการซือ้หรอืขายหุน้หรอืหลักทรัพยเ์ป็นระยะสัน้ ๆ กอ่น และหลังจากนัน้ไมน่าน 
ก็อาจมกีารปลอ่ยหรอืไมป่ลอ่ยขา่วทีเ่ป็นสาระส าคญัออกสูส่าธารณะ 
ส าคัญอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งจ าไวว้า่ 
ไมเ่พยีงแคก่ารตกลงซือ้ขายหุน้หรอืหลักทรัพยใ์นขณะถอืครองขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัซึง่ยังไมเ่ปิ
ดเผยสูส่าธารณะเทา่นัน้ทีเ่ป็นการกระท าผดิ 
แตก่ารสง่เสรมิใหผู้อ้ืน่ซือ้ขายหรอืสง่ตอ่ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคัญซึง่ยังไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณะใหก้บั
บคุคลอืน่ (“การใหข้อ้มลู”) โดยทั่วไปก็ถอืวา่เป็นการกระท าผดิภายใตก้ฎหมายหลักทรัพย ์
ขอ้จ ากดัทีก่ลา่วถงึขัน้ตน้ไมเ่พยีงแตใ่ชบ้ังคับกบัหุน้หรอืหลักทรัพยข์อง Gates เทา่นัน้ 
แตย่ังรวมถงึหุน้หรอืหลักทรัพยข์องบรษัิทใดก็ตามทีค่ณุมขีอ้มลูอนัเป็นสาระส าคัญซึง่ยังไมเ่ปิดเผย
สูส่าธารณะบางอยา่ง อนัเป็นผลจากการเป็นลกูจา้งหรอืไดร้ับการวา่จา้งกบัทางบรษัิทฯ 

“ขอ้มูลอันเป็นสาระส าคัญซึง่ยังไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ” 
รวมถงึขอ้มูลทีย่ังไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ 
ซึง่อาจมคีวามจ าเป็นต่อนักลงทุนในการตัดสนิใจซือ้หรอืขายหุน้ หลักทรัพยอ์ืน่ ๆ 
หรอืถา้ขอ้มูลดังกล่าวถูกเปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ก็อาจส่งผลทีม่นัียส าคัญต่อราคาของหุน้หรือห
ลักทรัพยอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ตัวอยา่งของขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง  

• ผลประกอบการรายไตรมาสหรอืรายปี 

• ค าแนะน าเกีย่วกับการคาดการณ์รายได  ้ และการเปลีย่นแปลง 
หรอืการยนืยันค าแนะน าดังกล่าวในวันถัดมา หรอืการคาดการณ์อืน่ ๆ 
เกีย่วกับผลการด าเนนิงานทางการเงนิในอนาคต 

• การควบรวม การซือ้กจิการ การท าเทนเดอรอ์อฟเฟอร์ 
การตกลงท ากจิการร่วมคา้ หรอืการเปลีย่นแปลงทรัพยส์นิ และ 

• การพัฒนาทีส่ าคัญ ๆ เกีย่วกับผลติภัณฑแ์ละเทคโนโลยี 
 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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การน าขอ้มลูภายในไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตวัเป็นการผดิจรธิรรมและอาญาบา้นเมอืงในเกอื
บทกุประเทศ ยกตัวอยา่งเชน่ ในสหรัฐฯ การลงโทษนัน้รนุแรงซึง่อาจรวมถงึโทษปรับซึง่สงูถงึ 5 
ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โทษจ าคกุสงูสดุถงึยีส่บิปี 
และโทษทางแพง่ทีป่รับเงนิมลูคา่สามเทา่ของก าไรทีไ่ดร้ับหรอืการขาดทนุทีห่ลกีเลีย่งไปไดใ้นการ
ซือ้ขายทีผ่ดิกฎหมาย ในองักฤษ ความผดินีอ้าจมโีทษจ าคกุสงูสดุถงึ 7 ปี 
และโทษปรับไมจ่ ากดัจ านวน 

นอกเหนอืจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้แลว้ 
บรษัิทยังน านโยบายการซือ้ขายหลักทรัพยซ์ ึง่เป็นสว่นเสรมิของหลักจรรยาบรรณฉบับนีม้าบังคับใช ้

กบักรรมการ เจา้หนา้ที ่ และพนักงานทกุคน คณุควรอา่นนโยบายนีใ้หค้รบถว้น 
และกลับมาทบทวนเป็นระยะ ๆ เพือ่รบัทราบค าแนะน าเพิม่เตมิ 

2.4 การรายงานภาษ ี

Gates จะบันทกึและรายงานธรุกรรมทัง้หมดทีก่ าหนดเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการรายงานภาษี 
รวมถงึรายการทีจ่า่ยเงนิดว้ยเงนิสด การหักภาษีทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิใ์นฐานะกรรมการ เจา้หนา้ที ่
หรอืพนักงาน จะตอ้งถกูบันทกึไวแ้ละแสดงเพือ่วัตถปุระสงคด์า้นภาษี 

Gates หา้มมใิหก้รรมการ เจา้หนา้ที ่ หรอืพนักงาน 
ตลอดจนบคุคลภายนอกทีป่ฏบิัตงิานในนามของบรษัิทไปมสีว่นชว่ยอ านวยความสะดวกหรอืกระท า
การใด ๆ อนัจะน าไปสูก่ารหลกีเลีย่งภาษี 

2.5 เงนิกูย้มื 

ตามบทบัญญัตขิองกฎหมายทีน่ ามาใชบ้ังคับ บรษัิทฯ จะไมข่ยายหรอืคงไวซ้ ึง่วงเงนิกูย้มื 
ด าเนนิการเพือ่ขยายวงเงนิกูห้รอืตอ่อายกุารขยายวงเงนิกูท้ัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 
รวมถงึการท าธรุกรรมผา่นบรษัิทยอ่ย 
ในรปูแบบของเงนิยมืสว่นบคุคลทีใ่หก้บัหรอืวงเงนิส าหรับกรรมการหรอืเจา้หนา้ทีร่ะดับสงู 
(หรอืผูท้ีม่ตี าแหน่งเทยีบเทา่) ของ Gates Industrial Corporation plc ไมเ่พยีงเทา่นัน้ 
เงนิกูย้มืทีใ่หก้บั หรอืการรับประกนัหนีท้ีผ่กูพันของ กรรมการ เจา้หนา้ที ่ และพนักงานทกุคน 
รวมถงึสมาชกิครอบครัวทีใ่กลช้ดิยังกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนทั์บซอ้น 
และเป็นขอ้ทีต่อ้งกงัวลเป็นพเิศษ 

3. ผลประโยชนท์บัซอ้น 

3.1 โดยท ัว่ไป 

ผลประโยชนทั์บซอ้นเกดิขึน้เมือ่ผลประโยชนส์ว่นบคุคล ดา้นสงัคม 
หรอืดา้นการเงนิของคณุขดักบั (หรอืดเูหมอืนจะขดัแยง้) 
ความสามารถในการปฏบิัตงิานเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทในทางใดทางหนึง่ 
พนักงานทกุคนตอ้งปฏบิัตงิานดว้ยความรับผดิชอบใหก้บั Gates 
โดยยดึถอืสิง่ทีเ่ป็นประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 
โดยไมข่ึน้กบัขอ้พจิารณาสว่นตัวหรอืความสมัพันธส์ว่นตัว กรรมการ เจา้หนา้ที ่
และพนักงานไมค่วรมผีลประโยชนท์างการเงนิในบรษัิทของลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืคูแ่ขง่ของเรา 
ผลประโยชนท์างการเงนิประเภททีพ่บเห็นบอ่ยทีส่ดุคอื การเป็นเจา้ของหุน้ หลักทรัพย ์
พันธบัตรหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ผลประโยชนจ์ากการเป็นหุน้สว่น 
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หรอืผลประโยชนท์ัง้ทางตรงหรอืทางออ้มทีไ่ดร้ับผา่นความไวเ้นือ้เชือ่ใจหรอืความสมัพันธอ์ืน่ ๆ 
ผลประโยชนท์างการเงนิอาจกลายเป็นปัญหาได ้
ในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนทั์บซอ้นหรอือาจถกูมองวา่มผีลประโยชนทั์บซอ้นเกดิขึน้กบัคว
ามรับผดิชอบทีค่ณุมแีก ่ Gates 
โดยท่ัวไปผลประโยชนทั์บซอ้นจะไมเ่กดิขึน้จากการเป็นเจา้ของหุน้หรอืหลักทรัพยใ์นบรษัิททีถ่อืหุ ้
นโดยมหาชนจ านวนมาก อยา่งเชน่ หุน้ทีซ่ ือ้ขายในตลาดหลักทรัพยใ์นนวิยอรก์และลอนดอน 
ถา้คณุไมไ่ดเ้ป็นผูต้ัดสนิใจหรอืควบคมุการตัดสนิใจของบรษัิทในลักษณะดังกลา่ว 
กรรมการตอ้งปฏบิัตหินา้ตามทีไ่ดร้ับความไวว้างใจในฐานะกรรมการบรษัิทฯ 

กรรมการ เจา้หนา้ที ่ และพนักงาน ควรเปิดเผยผลประโยชนทั์บซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ให ้
ตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Gates 
เพือ่ขอรับทราบการตัดสนิใจวา่เกดิผลประโยชนทั์บซอ้นเกดิขึน้จรงิหรอืไม ่ ก าหนดใหก้รรมการ 
เจา้หนา้ที ่ และพนักงานจะตอ้งเปิดเผยธรุกรรมของบรษัิท 
หากบคุคลดังกลา่วอยูใ่นต าแหน่งทีจ่ะชีน้ าธรุกรรมนัน้ 
และธรุกรรมนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์ว่นตัวกบับคุคลนัน้ หรอืสามภีรรยาของบคุคลนัน้ 
หรอืบคุคลส าคัญอืน่ ๆ พีน่อ้ง บดิามารดา บดิามารดาของสามหีรอืภรรยา บตุร 
สมาชกิในครัวเรอืนของบคุคลดังกลา่ว หรอืเพือ่นใกลช้ดิ “ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้ง” กบับคุคลดังกลา่ว) 
ยกตัวอยา่งเชน่ ตอ้งเปิดเผยธรุกรรมของบรษัิทฯ ในกรณีดังนี้ 

(1)   กรรมการ เจา้หนา้ที ่ และพนักงานสามารถหาประโยชน ์ ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิ 
หรอืประโชนอ์ืน่ ๆ จากธรุกรรมดังกลา่วได ้

(2)  ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งเป็นคูส่ญัญาในการท าธรุกรรมนัน้ ๆ 

(3)  กรรมการ เจา้หนา้ที ่ และพนักงานดังกลา่วม ี
หรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งมผีลประโยชนท์างการเงนิหรอืเป็นเจา้ของในคูส่ญัญาอกีฝ่าย
ทีท่ าธรุกรรม 

ก าหนดใหก้รรมการ เจา้หนา้ที ่และพนักงานตอ้งเปิดเผยเกีย่วกบัผลประโยชนทั์บซอ้น หาก 

(1)   กรรมการ เจา้หนา้ที ่
และพนักงานคนดังกลา่วอยูใ่นต าแหน่งทีต่ัดสนิใจหรอืมอีทิธพิลเหนอืการตัดสนิใจที่
มสีว่นรว่มโดยบคุคลผูม้คีวามเกีย่วขอ้ง 

(2)  ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งอยูภ่ายใตก้ารตัดสนิใจเกีย่วกบัต าแหน่งในกลุม่ธรุกจิ ซึง่กรรมการ 
เจา้หนา้ที ่และพนักงานคนดังกลา่วมหีนา้ทีบ่รหิารจัดการหรอืก ากบัดแูลอยู ่

(3)  กรรมการ เจา้หนา้ที ่
และพนักงานคนดังกลา่วก าลังพัฒนาความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวกบัผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 

โปรดอา้งองิขัน้ตอนวธิกีารเปิดเผยผลประโยชนทั์บซอ้นบนหนา้ Global Policies 
เพือ่ทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนและแบบฟอรม์ทีต่อ้งใชใ้นการเปิดเผยและสรา้งความ
กระจา่งในเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นอันอาจเกดิขึน้ 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2


 

6 
ปรับปรงุลา่สดุ:  กรกฎาคม 2021 

3.2 กจิกรรมภายนอกบรษิทั 

แมว้า่ Gates 
จะไมใ่สใ่จหา้มปรามพนักงานในการมสีว่นรว่มกบักจิกรรมทีช่อบดว้ยกฎหมายนอกเวลางานก็ตาม 
แตพ่นักงานตอ้งมั่นใจวา่กจิกรรมนอกเวลางานของตนจะไมข่ดักบัความรับผดิชอบของตนทีม่ตีอ่บริ
ษัทฯ หรอืสง่ผลสะทอ้นในทางทีเ่สยีหายตอ่ Gates ยกตัวอยา่งเชน่ หากไมไ่ดร้ับอนุมัตจิากบรษัิทฯ 
กอ่น พนักงานของ Gates จะตอ้งไม ่

• ท ากจิการสว่นตัวหรอืท างานใหก้บัผูอ้ืน่ไมว่า่จะไดร้ับคา่ตอบแทนหรอืไมก่็ตาม 
ซึง่เป็นงานในธรุกจิทีเ่หมอืนกนัหรอืมกีารแขง่ขนักบั Gates 

• ใชข้อ้มลูทีเ่ป็นทรัพยส์นิหรอืขอ้มลูความลับของบรษัิทฯ เพือ่ประโยชนส์ว่นตน 
หรอืเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิทฯ 

• ใชทรัพยส์นิหรอืแรงงานของบรษัิทฯ ไปในงานสว่นบคุคล 
เวน้แตน่ าไปใชเ้พยีงแคเ่ล็กนอ้ย ไดร้ับอนุญาตตามนโยบายของบรษัิทฯ หรอื 

• เรยีกรอ้งขอรับผลประโยชนใ์นอาคารหรอืทีด่นิหรอืทรัพยส์นิอืน่ ๆ 
ดว้ยวัตถปุระสงคใ์นการขายหรอืใหเ้ชา่ทรัพยส์นินัน้แกบ่รษัิทฯ 

 

4. โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

กรรมการ เจา้หนา้ที ่
และพนักงานไดรั้บการคาดหวังว่าจะชว่ยต่อยอดผลประโยชน์ทางธุรกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมายขอ
งบรษัิทฯ เมือ่มโีอกาสเกดิขึน้ กรรมการ เจา้หนา้ที ่ และพนักงานจะตอ้งไมใ่ชท้รัพยส์นิ ขอ้มลู 
หรอืต าแหน่งภายในบรษัิทเพือ่ประโยชน์สว่นบคุคล หรอืแขง่ขันกับบรษัิทฯ นอกเหนือจากนัน้ 
กรรมการ เจา้หนา้ที ่ และพนักงาน จะตอ้งไมห่ยบิฉวยโอกาสทางธุรกจิมาไวก้ับตัว 
(หรอืสง่ตอ่ใหบ้คุคลภายนอก) ซึง่โอกาสทีค่น้พบจากการใชท้รัพยส์นิหรอืขอ้มลูของบรษัิทฯ 
หรอืไดร้ับผ่านต าแหน่งของบคุคลดังกล่าว 
ซึง่เขาหรอืเธอมเีหตุผลใหเ้ชือ่ไดว้่าเป็นผลประโยชน์ของ Gates ซึง่โอกาสเหล่านี้เป็นของ Gates 
เมือ่ 

• บรษัิทฯ ไดร้บัการเสนอหรอืไขวค่วา้หาโอกาสนัน้  

• โอกาสดังกลา่วอยูใ่นอตุสาหกรรมหรอือยูใ่นสายธรุกจิของบรษัิทฯ  

• บรษัิทฯ ไดทุ้ม่เทบคุลากรหรอืสิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เพือ่พัฒนาขึน้ หรอื  

• บรษัิทฯ ไดจ้ัดหาทรัพยากรหรอืเงนิทนุเพือ่ใหไ้ดม้า  

 

5. การรกัษาความลบั 

5.1 ขอ้มลูความลบั 

การเก็บรักษาขอ้มลูความลับใหย้ังคงเป็นความลับเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ 
ขอ้มลูความลับนัน้รวมถงึขอ้มลูใดก็ตามซึง่ไมไ่ดเ้ปิดเผยสูส่าธารณชน 
สิง่นีย้ังรวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธรุกจิในปัจจบุันและทีค่าดวา่จะมใีนอนาคตของ 
Gates รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง 

• การด าเนนิงาน 

• การก าหนดราคา 
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• สิง่ประดษิฐค์ดิคน้ 

• ขัน้ตอนกระบวนการ 
• ผลการด าเนนิงานทางการเงนิและขอ้มลู 

• การคาดการณ์ 

• ความลับทางการคา้ และ "ความรูแ้ละทักษะ" 

• โอกาสในการซือ้หรอืขายกจิการ 
• การวจิัยและพัฒนา 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้และซพัพลายเออร ์
• ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุัวบคุคลไดซ้ึง่ไดร้ับจากพนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์

หรอืบคุคลภายนอก  

• ขอ้มลูทีย่ังไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณะทีไ่ดร้ับจากบคุคลภายนอก 
พรอ้มดว้ยความคาดหวังวา่ขอ้มลูนัน้จะถกูเก็บไวเ้ป็นความลับ และ  

• ผังองคก์ร และ/หรอืขอ้มลูอืน่ ๆ เกีย่วกบัการระบตุวัตนของพนักงาน หนา้ที ่
คา่ตอบแทน หรอืประสบการณ์ของพนักงาน 

 

คุณไม่ควรพูดคุยเนื้อหาเกีย่วกับงานทีเ่ป็นความลับกับเพือ่น ญาต ิ
หรอืผูอ้ืน่ทีไ่ม่ไดเ้ป็นพนักงาน หรอืพูดคุยในทีส่าธารณะ อย่างเชน่ ลฟิท ์ รถโดยสารสาธารณะ 
(รวมถงึเครือ่งบนิ) หรอืในหอ้งอาหาร  

หา้มมใิหก้รรมการ เจา้หนา้ที ่ หรอืพนักงานเปิดเผยขอ้มูลความลับ 
หรอืขอ้มูลทีเ่ป็นทรัพยส์นิของบรษัิทแกบุ่คคลใดก็ตามทัง้ภายในและภายนอกบรษัิทฯ เวน้แต่ (1) 
ผูท้ีไ่ดร้ับขอ้มูลเป็นพนักงานของบรษัิทฯ 
และจ าเป็นตอ้งไดข้อ้มูลนัน้เพือ่ปฏบิัตงิานทีต่นไดร้ับมอบหมายมาใหร้ับผดิชอบ (2) 
ผูท้ีไ่ดร้ับขอ้มูลเป็นบุคคลภายนอกซึง่ไม่ใชพ่นักงานแต่ไดร้ับอนุญาตอย่างเหมาะสมจากผูร้ับมอ
บอ านาจตามกฎหมายของบรษัิทฯ ใหส้ามารถรับขอ้มูลนัน้ได ้ขอ้ซักถามทัง้หมดเกีย่วกับ Gates 
จากบุคคลทีไ่ม่ใชพ่นักงาน อย่างเชน่ นักวเิคราะหก์ารเงนิ หน่วยงานรายงานเครดติ 
นักขา่วและสือ่มวลชน 
ตอ้งไดร้ับการจัดการใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและขัน้ตอนวธิกีารของบรษัิทฯ 
เพือ่เป็นการปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคับของ Regulation Fair Disclosure ไม่เพยีงเท่านัน้ 

พนักงานเกอืบทัง้หมดจะถูกก าหนดใหเ้ซ็นขอ้ตกลงการรักษาความลับแยกต่างหากขณะจา้งงาน 
หากคุณไม่แน่ใจว่าไดล้งนามในขอ้ตกลงดังกล่าวหรอืไม่ 
ปรกึษาแผนกทรัพยากรมนุษยข์องคุณเพือ่ขอส าเนาของเอกสารใดก็ตามทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืเอกสารนโยบายของหน่วยธุรกจิทีคุ่ณสังกัด 

เมือ่ลาออกจากงานทีบ่รษัิทฯ หรอืหยุดใหบ้รกิาร 
คุณจะตอ้งสง่ขอ้มูลความลับทัง้หมดทีค่รอบครองอยู่คนืทัง้หมด 
และจะตอ้งยังคงปกป้องขอ้มูลความลับทีไ่ดร้ับมาระหว่างชว่งเวลาทีย่ังคงท างานหรอืใหบ้รกิารแ
กบ่รษัิทฯ คนืทัง้หมด ขอ้มูลทีคุ่ณไดร้ับมาในการจา้งงานครัง้ก่อน ๆ 
ก็ควรไดร้ับการปฏบิัตเิชน่เดยีวกันนี้ 

ทัง้นี้ไม่ว่าเนื้อหาก่อนหนา้จะระบุไวอ้ย่างไรก็ตาม 
และจะมขีอ้ตกลงใหร้ักษาความลับของขอ้มูลหรอืหา้มเปิดเผยขอ้มูลหรอืไม่ก็ตาม 
(ทัง้ทีท่ าเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืท าในลักษณะอื่นใด 
รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงขอ้ตกลงอันเป็นสว่นหนึง่ของสัญญาจา้งงาน สัญญาทีท่ าแยกต่างหาก 
หรอืการตกลงจา้งงานหรอืตกลงค่าตอบแทนทีค่ลา้ยคลงึกันนี้) 
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ซึง่น ามาบังคับใชก้ับลูกจา้งปัจจุบันหรอือดตีลูกจา้งหรอืไม่ก็ตาม 
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ไม่จ ากัดสทิธิข์องลูกจา้งปัจจุบันหรอือดตีลูกจา้งในการจะสือ่สาร 
ใหค้วามร่วมมอื หรอืการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนต่อสาขา หน่วยงานผูแ้ทน 
หรอืนติบิุคคลทีท่ าหนา้ทีก่ ากับควบคุมหรอืบังคับใชก้ฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ 
หรอืรัฐบาลทอ้งถิน่ของสหรัฐฯ (รวมเรยีกว่า “หน่วยงานของรัฐ”) 
อันเกีย่วกับการกระท าที่อาจเขา้ขา่ยละเมดิกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับของรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลทอ้งถิน่ของสหรัฐฯ 
หรอืเปิดเผยขอ้มูลต่อนติบิุคคลทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
ซึง่การกระท าไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามไดร้ับความคุม้ครองภายใตข้อ้บังคับการแจง้เบาะแสขอ้มูลขอ
งกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับดังกล่าว ซึง่เขา้เกณฑด์ังนี้คอื (i) 
ในแต่ละกรณีการสือ่สารหรอืการเปิดเผยขอ้มูลนัน้สอดคลอ้งกับกฎหมายทีน่ ามาใชบ้ังคับ และ (ii) 
ขอ้มูลทีจ่ะเปิดเผยนัน้ไม่ไดม้าจากพนักงานปัจจุบันหรอือดตีพนักงานซึง่ไดร้ับทราบขอ้มูลดังกล่า
วภายใตเ้อกสทิธิค์ุม้ครองระหว่างทนายและลูกความ 
เวน้แต่ทนายอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนัน้ไดภ้ายใตบ้ทบัญญัตขิอ้ที่ 17 CFR 205.3(d)(2) 
กฎเกณฑท์ีพ่นักงานอัยการของรัฐซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งไดป้ฏบิัต ิ หรอือืน่ ๆ 
ขอ้ตกลงใดก็ตามทีข่ัดแยง้กับขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
ใหถ้อืว่าไดร้ับการแกไ้ขจากบรษัิทแลว้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

5.2 ขอ้มลูสว่นบคุคล 

ในการด าเนนิธรุกจินัน้ เราไดร้ับและเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ป็นจ านวนมาก 
การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัพนักงานของบรษัิทฯ จะถกูจ ากดัวงเฉพาะในกลุม่บคุลากรของ 
Gates “ทีจ่ าเป็นตอ้งทราบ” 
และจะถา่ยโอนไปยังพนักงานคนอืน่หรอืบคุคลภายนอกไดก้็มคีวามจ าเป็นทางดา้นธรุกจิ 
หรอืเพือ่สนองขอ้เรยีกรอ้งการตรวจสอบทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
หรอืปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
พนักงานทีร่ับผดิชอบในการรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งรับรองวา่ขอ้มลูนัน้จะตอ้งไมถ่กูเปิดเผยอยา่ง
ไมเ่หมาะสม หรอืถกูใชง้านผดิประเภท 
โปรดดทูีห่ลักปฏบิัตสิากลวา่ดว้ยการรักษาความเป็นสว่นตัวภายในองคก์ร (Global Internal Privacy 
Principles) ของ Gates 
และนโยบายเฉพาะเรือ่งนี้ในระดับภมูภิาครวมถงึนโยบายความเป็นสว่นตัวของ Gates Industrial 
Europe SARL ซึง่อยูใ่นหนา้ Global Policies เพือ่รับทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ 

หากคณุประสงคจ์ะขอดขูอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเก็บไว ้ หรอืคณุมคี าถามใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดังกลา่ว โปรดตดิตอ่ไปที ่privacy@gates.com 

6. คณุภาพ 

คณุภาพคอืคา่นยิมหลักที ่ Gates 
เรามวีัฒนธรรมของความมุง่เนน้หลักการเพือ่ใหบ้รรลมุาตรฐานดา้นคณุภาพ 
พนักงานของเราสามารถทีจ่ะคาดคะเนความตอ้งการของลกูคา้ในเชงิรกุ 
และท าใหเ้กนิความคาดหวังของลกูคา้ Gates ยดึมั่นตอ่คณุภาพและความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์
ระบบ และบรกิารโดยไมย่อ่หยอ่น 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
mailto:privacy@gates.com
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7. การเจรจาธุรกจิอยา่งเป็นธรรม 

7.1 การแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรมและการเคารพกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดและกา
รแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

เราสนับสนุนแนวปฏบิัตทิางการคา้ในระดับสากลทีม่คีวามเป็นธรรม 
ซึง่จ าเป็นตอ่การสง่เสรมิธรุกจิแบบเสร ีหลักการของ Gates 
วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
รวมถงึนโยบายระดับทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
สะทอ้นถงึค ามั่นของเราในการสง่เสรมิการแขง่ขนัและระบบการคา้ในธรุกจิเสร ีและพบไดใ้นหนา้ 
Global Policies 
นโยบายของเราคอืการเคารพกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมทัง้หมดทีเ่กีย่ว
ขอ้งและปฏบิัตติามอยา่งเต็มที ่

ในหลายประเทศ 
มขีอ้หา้มมใิหม้กีารตกลงกันระหว่างคู่แข่งเกีย่วกับการก าหนดราคาสนิคา้ 
การแขง่ขันประกวดราคา ลูกคา้ทีต่อ้งจูงใจใหซ้ือ้สนิคา้ หรอืพืน้ทีใ่หบ้รกิารตามภูมศิาสตร์ 
ตัวอย่างของพฤตกิรรมต่อตา้นการแขง่ขันเสรซี ึง่ขัดต่อกฎหมาย รวมถงึ 

• การฮัว้ประมลูกบัคูแ่ขง่ 

• การแบง่สรรลกูคา้หรอืตลาด 

• การตรงึชว่งราคาหรอืก าหนดราคาต า่สดุหรอืสงูสดุ 

• การตรงึจ านวนผลผลติ หรอืจ ากดัการจัดสง่สนิคา้ 

• การก าหนดสว่นลด เงนิคนื หรอืเงือ่นไขการช าระหนีค้า่สนิคา้ 

• การรว่มกนัคว า่บาตรซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้บางราย และ 
• การแลกเปลีย่นขอ้มูลเกีย่วกับก าไร ตน้ทุน ราคา หรอืขอ้ตกลง 

หรอืเงือ่นไขการขายสนิคา้ 

 

การละเมดิกฎหมายดังกลา่วนัน้อาจมผีลใหเ้กดิโทษทัง้ทางอาญาและทางแพ่งกบับรษัิทฯ 
และพนักงานของบรษัิท  

มคีวามเขา้ใจบทบัญญัตขิองกฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและการแข่งขันทีเ่ป็นธรรมภายใ
ตข้อบเขตอ านาจตามกฎหมายในหลาย ๆ ทีซ่ ึง่ Gates ท าธุรกจิอยู่ อาจเป็นเรือ่งยาก 
การตดิต่อกับคู่แข่งอาจน าภัยมาสูต่ัวได ้
ขอ้ตกลงระหว่างคู่แข่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิความทา้ทายทางกฎหมายนัน้ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นลายลักษ
ณ์อักษรหรอืถูกตอ้งตามจรงิ 
บ่อยครัง้ทีม่กีารด าเนินคดกีรณีการท าขอ้ตกลงซึง่ขัดต่อกฎหมายโดยอาศัย พยานแวดลอ้ม 
(circumstantial evidence) ทีม่าจาก “การพูดจาทักทาย” “พูดคุยแบบเป็นกันเอง” 
และการแลกเปลีย่นขอ้มูลทางธุรกจิ “ทีไ่ม่มพีษิมภีัย” 
คุณจงึควรหลกีเลีย่งการพูดคุยเจรจาในลักษณะนัน้ 
ไม่ว่าจะเกดิขึน้ในวงสนทนาทีเ่ป็นทางการกลุ่มใหญ่ หรอืในงานสังคม อย่างเชน่ 
การพบปะกันภายหลังการประชมุสมาคมการคา้ เมือ่เขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มดา้นการคา้ธุรกจิ 
คุณก็ควรระมัดระวังตัว หรอืการท าโครงการร่วมซึง่มบีรษัิทคู่แข่งรวมอยู่ดว้ย 
แมว้่าโครงการเหล่านัน้จะเขา้ข่ายการท าประโยชน์สาธารณะก็ตาม 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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หากคูแ่ขง่รายใดก็ตามหยบิยกหัวขอ้ทีม่คีวามละเอยีดออ่นเกีย่วกบัการแขง่ขนั 
หรอืประเด็นอืน่ ๆ ขึน้มาสนทนา ซึง่คณุเชือ่มั่นวา่อาจเขา้ขา่ยการละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด 
กฎหมายการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม หรอืนโยบายบรษัิทฯ เรา 
คณุควรปฏเิสธอยา่งแข็งขนัทีจ่ะสนทนาประเด็นนี้ในทันท ี
และแจง้เรือ่งนีใ้หก้บับคุคลในหน่วยธรุกจิทีค่ณุสงักดัซึง่เห็นวา่เหมาะสมไดร้ับทราบ 
หรอืโทรหาสายดว่นจรยิธรรมและการก ากบัดแูลการปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้  

7.2 สขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน 

เรายดึมั่นในการจัดเตรยีมสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัย 
ดว้ยเป้าหมายลดการบาดเจ็บในสถานทีท่ างานใหเ้ป็นศนูย ์
สภาวะการท างานทีด่ตีอ่สขุภาพและปลอดภัยตลอดจนการป้องกนัเหตรุา้ย 
คอืสิง่จ าเป็นอยา่งยิง่ในการด าเนนิธรุกจิของเรา 
เราตอ้งเคารพกฎหมายดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากสภาพแวดลอ้มทีค่ณุปฏบิัตงิานอยูก่ลับกลายเป็นไรค้วามปลอดภัยหรอืเป็นอนัตราย 
ใหว้างมอืจากงานทีท่ าโดยทันทแีละแจง้ใหบ้คุคลในหน่วยธรุกจิทีเ่หมาะสมไดท้ราบเพือ่จะรายงาน
ปัญหานี ้หรอืใชส้ายดว่นจรยิธรรมและการก ากบัดแูลการปฏบิัตหินา้ที ่

คุณมคีวามรับผดิชอบทีจ่ะตอ้งท าดังนี้ 

• ป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตรุา้ยและการบาดเจ็บขึน้ 
โดยรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัย 

• ปฏบิัตติามขัน้ตอนวธิกีารและวธิปีฏบิัตงิานอยา่งปลอดภัย 

• ท าตนใหเ้ป็นตัวอย่างของผูอ้ืน่ 

• ศกึษาวธิกีารบ่งชีส้ภาวะไม่ปลอดภัยและ  

• รายงานเหตุรา้ย การบาดเจ็บ หรอืสภาวะการท างานทีไ่ม่ปลอดภัย 
หรอืสถานการณ์ทีม่กีารประทุษรา้ยต่อกายและจติใจผูอ้ืน่ 

 

พนักงานผูท้ีป่ฏบิัตงิานในขณะมนึเมาดว้ยฤทธิข์องแอลกอฮอลห์รอืสารภายใตก้ารควบคมุเป็
นอนัตรายตอ่ทัง้ตนเอง พนักงานคนอืน่ ๆ และสาธารณชนทั่วไป บรษัิทฯ 
หา้มมใิหพ้นักงานครอบครองและใชแ้อลกอฮอลแ์ละสารควบคมุภายในสถานทีท่ างาน 
หรอืในขณะขบัขีพ่าหนะทีม่เีครือ่งยนตห์รอืใชง้านเครือ่งจักรอืน่ ๆ เมือ่ปฏบิัตงิานใหก้บับรษัิทฯ 
แตถ่งึกระนัน้ พนักงานก็อาจบรโิภคเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลไ์ดใ้นงานเลีย้งทีบ่รษัิทฯ 
อนุญาตใหจ้ัดขึน้ หรอืเมือ่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มดา้นธรุกจิทีก่ฎหมายอนุญาต อยา่งเชน่ 
กจิกรรมสนัทนาการความบันเทงิส าหรับลกูคา้ อยา่งไรก็ตาม 
พนักงานก็ควรปฏบิัตตินอยา่งมคีวามรับผดิชอบ และดืม่แตพ่อประมาณ 

บรษัิทฯ 
มุง่มั่นทีจ่ะรักษาสถานทีท่ างานซึง่ปราศจากความรนุแรงหรอืมกีารพยายามทีจ่ะใชค้วามรนุแรง 
Gates 
ไมย่อมโดยเด็ดขาดทีจ่ะใหเ้กดิการกระท าและ/หรอืการพยายามทีจ่ะใชค้วามรนุแรงในทกุพืน้ทีข่อง
ทีท่ างาน 
เราจะไมย่อมใหม้พีฤตกิรรมการละเมดิหรอืพฤตกิรรมทีก่อ่ใหเ้กดิบรรยากาศของความรนุแรง 
การมุง่รา้ย หรอืการขม่ขู ่ไมว่า่ทีม่าจะเกดิจากอะไรก็ตาม 
ไมอ่นุญาตใหพ้นักงานครอบครองอาวธุภายในอาณาบรเิวณของบรษัิทฯ ไมว่า่จะเวลาใดก็ตาม 
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มาตรการเชงิรกุจะถกูน ามาใชเ้พือ่ลดโอกาสซึง่จะเกดิการกระท าทีใ่ชค้วามรนุแรง 
การกระท าหรอืความพยายามทีจ่ะใชค้วามรนุแรงแตล่ะครัง้และทกุ ๆ 
ครัง้จะมมีาตรการตอบโตท้ีแ่ข็งกรา้วและท าอยา่งฉับพลันทันท ีซึง่อาจรวมถงึการไลอ่อกจากงานที ่
Gates พนักงานทกุคนมคีวามรับผดิชอบทีจ่ะตอ้งรายงานพฤตกิรรมทีเ่ป็นภัยแกผู่บ้รหิารโดยทันท ี  

 

7.3 การปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีม 

เรามุง่มั่นอยา่งจรงิจังในเรือ่งการปฏบิัตติอ่ผูอ้ืน่อยา่งเทา่เทยีม 
ส าหรับทัง้พนักงานทกุคนของเรา ตลอดจนกระทั่งผูส้มัครทีม่คีณุสมบัตเิขา้เกณฑก์ารจา้งงาน 
โอกาสทีเ่ทา่เทยีมในทกุมติขิองการจา้งงานคอืหนึง่ในความเชือ่ทีม่ั่นคงและเป็นพืน้ฐานทีส่ดุของเร
า และเราจะไมอ่ดทนตอ่การเลอืกปฏบิัต ิ การคกุคาม 
หรอืการตอบโตท้ีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายอยา่งเด็ดขาด  

เราทกุคนตา่งมคีวามรับผดิชอบทีจ่ะชว่ย Gates 
ในการจัดท าบรรยากาศแวดลอ้มในการท างานทีป่ราศจากการเลอืกปฏบิัต ิ การคกุคาม 
หรอืการตอบโต ้ การกลั่นแกลง้ (ทัง้ทางกายหรอือยา่งอืน่) การเหยยีดหยาม การกอ่ความวุน่วาย 
การขดัขวาง หรอืการประพฤตตินแบบไรค้วามเป็นมอือาชพีอืน่ ๆ บรษัิทฯ 
จะไมย่อมใหเ้กดิการเลอืกปฏบิัตหิรอืการคกุคามโดยตัดสนิจากปัจจัยดา้นอาย ุ เชือ้ชาต ิ สผีวิ เพศ 
รสนยิมทางเพศ อตัลักษณ์ทางเพศหรอืการแสดงออกทางเพศ สถานะคนขา้มเพศ ศาสนา 
สญัชาตทิีก่ าเนดิ บรรพบรุษุ ความเป็นประชากร ความพกิาร 
สถานะการเป็นทหารผา่นศกึหรอืการสมรส ขอ้มลูดา้นพันธกุรรม การตัง้ครรภ ์ การใหก้ าเนดิบตุร 
หรอืสภาวะทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกนั หรอืสถานะอืน่ ๆ 
ทีไ่ดร้ับความคุม้ครองโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎหมายของรัฐ หรอืกฎหมายทอ้งถิน่ 
(รวมเรยีกวา่ “ประเภททีไ่ดร้ับความคุม้ครอง”) ในขณะตดิตอ่ธรุกจิกบัพนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์
หรอืผูต้ดิตอ่ทางธรุกจิอืน่นอกเหนอืจากนี้ บรษัิทฯ จะไมอ่ดทนอดกลัน้ ไมเ่อาโทษ 
หรอือนุญาตใหม้กีารคกุคามทางเพศจากเพือ่นรว่มงาน หัวหนา้งาน ลกูคา้ ผูข้ายสนิคา้ 
หรอืบคุคลใดก็ตามซึง่ท าธรุกจิรว่มกบับรษัิทฯ 
การละเมดินโยบายนีอ้าจท าใหถ้กูด าเนนิการทางวนัิยตามทีเ่หมาะสม 
ซึง่มโีทษขัน้สงูสดุและรวมถงึการไลอ่อกจากงาน หากคณุไดพ้บเห็นการละเมดินโยบายนี้ 
แจง้เรือ่งนีใ้หก้บับคุคลในหน่วยธรุกจิทีค่ณุสงักดัซึง่เห็นวา่เหมาะสมไดร้ับทราบ 
หรอืโทรหาสายดว่นจรยิธรรมและการก ากบัดแูลการปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

7.4 ความหลากหลายและการมสีว่นรว่ม 

ที ่ Gates 
ความหลากหลายของพนักงานเป็นองคป์ระกอบส าคัญในการบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิ 
พืน้ฐานทีม่คีวามหลากหลายของพนักงานของเราสง่เสรมิใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละประสทิธิภ์า
พทีม่ากขึน้ ในการรองรับลกูคา้จากทั่วทกุมมุโลกของเรา 
เรามุง่มั่นตอ่สภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่ปิดกวา้ง มสีว่นรว่ม และใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนั 

7.5 สภาพแวดลอ้ม 

เรามุง่มั่นทีจ่ะด าเนนิธรุกจิในท่ัวโลกดว้ยความเคารพตอ่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ
พนักงานมคีวามรับผดิชอบทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายและมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
การจัดการขยะทีเ่ป็นของแข็งและมอีนัตรายตอ้งท าดว้ยความรับผดิชอบและสอดคลอ้งกบักฎหมาย
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ทีเ่กีย่วขอ้ง 
พนักงานไดร้ับการสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิัตตินโดยค านงึถงึสิง่แวดลอ้มและมคีวามยั่งยนืในทกุครัง้ทีส่
ามารถท าได ้

หากคณุไดพ้บเห็นการละเมดิกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีน่ ามาใชบ้ังคับ 
แจง้เรือ่งนีใ้หก้บับคุคลในหน่วยธรุกจิทีค่ณุสงักดัซึง่เห็นวา่เหมาะสมไดร้ับทราบ 
หรอืโทรหาสายดว่นจรยิธรรมและการก ากบัดแูลการปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยทันท ี

7.6 ความสมัพนัธก์บัซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้ 

ความสัมพันธร์ะหวา่งซัพพลายเออรแ์ละลกูคา้ของเราอยู่บนพืน้ฐานการปฏบิัตทิีช่อบดว้ยก
ฎหมาย มปีระสทิธภิาพ และความยตุธิรรม 
คุณภาพของความสัมพันธก์ับซพัพลายเออรข์องเราบอ่ยครัง้ทีเ่กีย่วพันโดยตรงกับคณุภาพความสั

มพันธก์ับลกูคา้ หลักจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออรข์อง Gates 
ก าหนดแนวทางปฏบิัตทิีแ่นะน าอันเกีย่วกับการสรา้งและรักษาไวซ้ ึง่ความสัม 
พันธก์ับซพัพลายเออร ์ซึง่คณุเองก็ควรศกึษา นโยบายนี้มอียู่ที ่
https://www.gates.com/us/en/about-us/policies 

กรรมการ เจา้หนา้ที ่
และพนักงานตอ้งตดิต่อธุรกจิกับซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้บนพืน้ฐานของความยุตธิรรมและซือ่สัต
ย ์ Gates มนีโยบายทีจ่ะขายสนิคา้หรอืบรกิารอย่างมคีณุธรรม 
และหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารของคู่แขง่ในเชงิดูถูก กรรมการ 
เจา้หนา้ที ่ และพนักงานควรมคีวามระมัดระวังเมือ่ตอ้งใหค้วามเห็นเกีย่วกับคณุสมบัต ิ
สถานะทางการเงนิ หรอืปัญหาทีเ่กีย่วกับกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับซึง่อาจเกดิขึน้ของคู่แขง่  

การซือ้และขายตอ้งเกดิขึน้ตาม “ราคาตลาด” ปลอดจากการจ่ายหรอืรับเงนิใตโ้ต๊ะ 
การตดิสนิบน ค่านายหนา้ทีเ่ป็นความลับ ของก านัล หรอืการเอือ้ประโยชน์ 
การใหห้รอืรับของก านัลทีม่มีูลค่าต า่ หรอืสันทนาการความบันเทงิทีส่มเหตุสมผลเป็นสิง่ทีท่ าได ้
เมือ่กฎหมายอนุญาตและสอดคลอ้งกับนโยบายของบรษัิทฯ 
ตลอดจนธรรมเนียมทางธุรกจิในทอ้งถิน่ 
มอบใหห้รอืรับจากบุคคลร่วมท าธุรกจิหรอืก าลังหาชอ่งทางทีจ่ะร่วมธุรกจิกับบรษัิทฯ 
ของก านัลและสันทนาการความบันเทงิทีอ่นุญาตนัน้ไม่ควรเขา้ลักษณะหรอืมมีูลค่าอันอาจถอืเป็
นประโยชน์สว่นบุคคลผูร้ับได ้ หรอืก่อใหเ้กดิขอ้ผูกพัน (ทัง้ทีอ่าจถูกมองว่าจะเป็นหรอืเป็นจรงิ) 
ในสว่นของผูร้ับ หรอืเมือ่ถูกตรวจสอบอย่างละเอยีดจากสาธารณะ 
จะมผีลสะทอ้นทีไ่ม่น่าพงึพอใจกลับมาทีต่ัวบรษัิทฯ หรอืผูม้อบให ้ หรอืผูร้ับ 
เงนิสดหรอืสิง่ทีม่มีูลค่าเทยีบเท่าเงนิสด (รวมถงึบัตรก านัล) ไม่ใชส่ ิง่ทีจ่ะมอบใหห้รอืรับมาได ้
แต่ถงึกระนัน้ Gates ก็ตระหนักว่าพนักงานก็มคีวามสัมพันธส์ว่นตัวนอกบรษัิทฯ 
ซึง่ก็มหีลายสถานการณ์ทีค่วามสัมพันธส์ว่นตัวและดา้นธุรกจิก็อาจทับซอ้นกันได ้
พนักงานไดร้ับการสง่เสรมิใหค้ดิอย่างรอบคอบเกีย่วกับของก านัลทีใ่หแ้ละรับมา 
ภายใตบ้รบิทความสัมพันธด์ังกล่าวนัน้ เพือ่ทีจ่ะมั่นใจไดว้่าชอบดว้ยกฎหมาย มคีวามเหมาะสม 
และถูกมองว่าเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์นัน้ ๆ โปรดศกึษานโยบายของก านัลของ Gates 
และขอ้ที ่ 4 ของนโยบายต่อตา้นการทุจริตทีอ่ยู่บนหนา้ Global Policies 
เพือ่รับทราบแนวปฏบิัตทิีแ่นะน าในรายละเอยีดทีเ่ขยีนไวใ้นนโยบายของบรษัิท 
เกีย่วกับของก านัล สันทนาการความบันเทงิ และการตอ้นรับ  

https://www.gates.com/us/en/about-us/policies
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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กรรมการ เจา้หนา้ที ่ และพนักงาน 
ควรใหโ้อกาสดา้นการแข่งขันแก่ซัพพลายเออรท์ีจ่ะไดร้ับส่วนแบ่งจากปรมิาณการจัดซือ้สนิคา้ข
องเรา รวมถงึธุรกจิของซัพพลายเออรซ์ ึง่ม ี

ผูด้อ้ยโอกาส ชนกลุ่มนอ้ย หรอืสตรเีป็นเจา้ของ 
และจัดท ารายชือ่ของซัพพลายเออรท์ีส่ง่สนิคา้ให ้
เพือ่ทีเ่ราจะสามารถตอบสนองและท าไดเ้กนิความคาดหวังของลูกคา้อย่างสม า่เสมอในแง่ของคุ
ณภาพ ตน้ทุน และการจัดสง่ 

คณุจะตอ้งไมต่กลงท าสญัญาอนัมเีจตนาเพือ่ผกูพันบรษัิทฯ โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต บรษัิทฯ 
มนีโยบายเกีย่วกบัสญัญามาตรฐานทีพ่รอ้มใชแ้ละการเซน็อนุมัต ิ
ซึง่จะระบตุัวบคุคลทีม่อี านาจอนุมัต ิ (“การมอบอ านาจ”) และเป็นผูล้งนามในสญัญาทีจ่ะผกูพัน 
Gates โดยทีน่โยบายเหลา่นัน้เก็บไวภ้ายใตห้ัวขอ้ Employee Toolbox 
(กลอ่งเครือ่งมอืของพนักงาน ) บนระบบอนิทราเน็ตของ Gates 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัตัวพนักงานทีม่อี านาจอนุมัตสิญัญาดังกลา่ว ตดิตอ่แผนกการเงนิบรษัิทของ 
Gates หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัตัวพนักงานทีม่อี านาจลงนามในสญัญาดังกลา่ว 
ตดิตอ่แผนกกฎหมายของ Gates  

7.7 สทิธมินุษยชน 

เรามุง่มั่นตอ่การเคารพสทิธมินุษยชนโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสทิธมินุษยชนระดับสากล 
Gates 
ใหก้ารรับรองวา่ผลติภัณฑข์องเราผลติขึน้ภายใตส้ภาพการท างานทีใ่หค้วามเคารพตอ่ผูท้ีผ่ลติสนิค ้
าและตอ่ชมุชนทีอ่ยูร่ายรอบ บรษัิทฯ ไดน้ านโยบายวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนมาใชบ้ังคับในองคก์ร 
ส าเนาของนโยบายวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนมอียูบ่นหนา้ Global Policies 

8. การปกป้องและใชท้รพัยส์นิของบรษิทั 

8.1 การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ 

 เราใชค้อมพวิเตอร ์ เครือ่งโทรสาร เครือ่งถา่ยเอกสาร 
ตลอดจนระบบและอปุกรณ์เพือ่งานธรุกจิอืน่ ๆ 
เพือ่เพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพใหก้บับรกิารของเรา 
คณุควรใชร้ะบบและอปุกรณ์ดังกลา่วนัน้เพือ่ตอ่ยอดวัตถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ Gates 
เชน่เดยีวกนัตอ่ไป 
ถงึแมพ้นักงานจะไดร้ับอนุญาตใหใ้ชท้รัพยากรและระบบเพือ่วัตถปุระสงคส์ว่นตัวเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
แตก่็ควรใชอ้ยา่งมคีวามรับผดิชอบ และใชใ้นวธิกีารซึง่ไมก่อ่ความเสยีหายตอ่ตัวทรัพยส์นิ 
หรอืกอ่ความสญูเสยี ความรับผดิ หรอืความเสยีหายแกบ่รษัิทฯ 
การใชง้านระบบและอปุกรณ์เหลา่นีท้ัง้หมดจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารพจิารณาเห็นชอบของทางบรษัิทฯ 
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยจะตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้นโยบายการใชง้านซึง่เป็นทีย่อมรับ 
หรอืนโยบายการใชง้านควบคู ่ ตลอดจนนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีืน่ ๆ ของ Gates 
ซึง่ทัง้หมดมอียูใ่นหนา้ Global Policies โดยทั่วไป 
พนักงานไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ถงึเทคโนโลยทีีห่ลากหลายของบรษัิทฯ 
ทีส่อดคลอ้งกบัหนา้ทีง่านของพวกตน บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการจ ากดัการเขา้ถงึดว้ยวธิกีารใด ๆ 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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ก็ตาม รวมถงึการยกเลกิการเขา้ถงึขอ้มลู คณุอาจถกูลงโทษทางวนัิยซึง่อาจรนุแรงถงึขัน้ไลอ่อก 
หากละเมดินโยบายนี ้  

ขอ้ความ เอกสาร ขอ้มลู และเนือ้หาอืน่ ๆ ทีส่รา้งขึน้โดย น าเขา้ไป 
หรอืเก็บรักษาไวใ้นระบบหรอือปุกรณข์องเราถอืเป็นทรัพยส์นิของบรษัิทฯ 
ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เราอาจเขา้ถงึ ตรวจสอบ ตดิตาม 
และ/หรอืเปิดเผยเนือ้หาเหลา่นัน้ไดต้ลอดเวลา โดยแจง้หรอืไมแ่จง้ใหค้ณุทราบ 
นีย่ังรวมถงึขอ้ความในอเีมลทัง้หมดและการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 

8.2 กจิกรรมทางการเมอืงและการกศุล  

ไมอ่นุญาตใหบ้รจิาคใหก้บัพรรคการเมอืง การรณรงคท์างการเมอืง 
ผูล้งสมัครของพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐในสหรัฐฯ หรอืในตา่งประเทศ 
หรอืองคก์รการกศุลโดยใชเ้งนิทนุหรอืทรัพยส์นิของบรษัิทฯ 
เวน้แตเ่ป็นการบรจิาคเพือ่การกศุลทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและไดร้ับอนุญาตอยา่งเปิดเผย 
การบรจิาคเพือ่การกศุลในนามของบรษัิทฯ 
หรอืท าโดยค าสัง่หรอืค าแนะน าของเจา้หนา้ทีข่องรัฐอาจน ามาซึง่ผลเสยีรา้ยแรงตอ่ตัวบรษัิทฯ 
และพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งเอง ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติหลายฉบับ 
ซึง่รวมถงึพระราชบัญญัต ิ Foreign Corrupt Practices Act และพระราชบญัญัต ิ UK Bribery Act 
ดังนัน้ นโยบายของบรษัิทฯ จงึก าหนดไวว้า่ 
การบรจิาคนัน้จะตอ้งไมถ่กูใชเ้พือ่เอือ้ประโยชนส์ว่นบคุคลทางออ้มใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืบคุค
ลธรรมดารายใดก็ตาม ดขูอ้ที ่6.0 ของนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติเพือ่รับทราบขอ้ควรปฏบิัตเิพิม่เตมิ 

ไมม่เีนือ้หาสว่นใดในหลักจรรยาบรรณนีม้เีจตนาทีจ่ะขดัขวางคณุไมใ่หส้ละเวลาหรอืเงนิทอง
สว่นบคุคลใหก้บัพรรคการเมอืงหรอืผูล้งสมัครทีค่ณุชืน่ชอบ และบรษัิทฯ 
เองก็ยอมรับและสนับสนุนการมสีว่นรว่มของพนักงานในงานสาธารณกศุลหรอืงานบรกิารชมุชน 
และการบรจิาคเพือ่สาธารณกศุล อยา่งไรก็ตาม 
คณุจะไมไ่ดร้ับการชดเชยหรอืไดร้ับเงนิคนืจากบรษัิทฯ 
ส าหรับการเสยีสละเวลาหรอืเงนิทนุสว่นบคุคล เวน้แตจ่ะเขา้หลักเกณฑข์องโครงการ Foundation 
Matching Gift Program หรอืโครงการอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนันีข้อง Gates Industrial Corporation plc 
ซึง่มผีลบังคับใชอ้ยูใ่นขณะนัน้ 

8.3 การควบคมุทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยรายงานและเอกสารซึง่มเีนือ้หาครบถว้น เป็นธรรม ถกูตอ้ง 
ทันสมัย และใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่บรษัิทฯ ไดย้ืน่ตอ่ หรอืสง่ใหก้บัส านักงานคณะกรรมการก ากบั หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย.์ 
หน่วยงานของมลรัฐในสหรัฐฯ และทีบ่รษัิทใชเ้พือ่เปิดเผยตอ่สาธารณะ 

นักลงทนุ เจา้หนี้ 
หรอืผูอ้ืน่ทีม่ผีลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในขอ้มลูทางการเงนิของบรษัิทฯ นอกเหนอืจากนัน้ 
ในฐานะบรษัิททีม่หีลักทรัพยเ์สนอขายตอ่มหาชน บรษัิทฯ 
จงึอยูภ่ายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทีใ่ชก้ ากบัควบคมุการบันทกึบัญชขีองบรษัิท 
ซึง่รวมถงึกฎหมายหลักทรัพยข์องสหรัฐฯ บรษัิทฯ 
จงึตอ้งบันทกึกจิกรรมทางการเงนิใหถ้กูตอ้งตรงตามกฎหมายและแนวปฏบิัตทิางการบัญช ี
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และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุัน ครบถว้น และถกูตอ้งแกห่น่วยงานรัฐบางสว่นหรอืทัง้หมด 
ความซือ่ตรงของการรายงานทางการเงนิของ Gates นัน้อยูบ่นรากฐานของความถกูตอ้ง 
ตรงตามขอ้เท็จจรงิ และสมบรูณ์ครบถว้น ซึง่บัญชแีละบันทกึตา่ง ๆ ของเรายดึถอืในการจัดท า 
บรษัิทฯ มคีวามคาดหวังวา่พนักงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจัดท า การประมวลผล 
หรอืการบันทกึขอ้มลูดังกลา่วจะใชค้วามรับผดิชอบเพือ่บรูณภาพของขอ้มลู 
พนักงานทกุคนตอ้งสามารถผลติรายงานดว่นใหก้บัฝ่ายบรหิารได ้ เหนอืสิง่อืน่ใด 
สิง่นีก้ าหนดใหร้ายงานนัน้จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูทีถ่กูตอ้งตรงตามจรงิ 
และมกีารบันทกึบัญชอียา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระบบการควบคมุภายในและปฏบิัตติามหลักการบั
ญชซีึง่เป็นทีย่อมรับโดยท่ัวไป 

ทัง้นีไ้มว่า่ขอ้ความกอ่นหนา้จะเป็นอยา่งไรก็ตาม 
พนักงานจะถกูเลกิจา้งหากพบวา่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการสง่ใบแจง้หนีห้รอืรายงานคา่ใชจ้า่ยทีท่ าปลอ
ม ปลอมแปลงหรอืสบัเปลีย่นเชค็ หรอืจงใจสัง่จา่ยเงนิผดิ 
จัดการหรอืรายงานธรุกรรมทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาต ขโมยหรอืยกัยอกทรัพยส์นิ 
จัดท าหรอืตบแตง่ขอ้มลูทางการเงนิเพือ่ใหผ้ลการด าเนนิงานทางการเงนิมตีัวเลขเพิม่ขึน้หรอืลดต า่
กวา่ความเป็นจรงิ หรอืกระท าพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมหรอืเป็นการฉอ้โกง เพือ่แทรกแซงหรอื 
ใชอ้ านาจบังคับ ตบแตง่ หรอืชีน้ าในทางทีผ่ดิตอ่ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ คณะกรรมการบรหิาร 
ของบรษัิทในเครอืทีม่คีวามเชือ่มโยงกบับรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ไดม้กีารพัฒนาการควบคมุทางการเงนิ แนวทางปฏบิัต ิ
และขัน้ตอนวธิกีารทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครองทรัพยส์นิจากการขโมยหรอืยักยอก พนักงานทุกคน 
ไม่วา่จะท างานอยู่ในฝ่ายการเงนิหรอืสว่นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ก็ตาม 
จะตอ้งมคีวามรับผดิชอบทีส่ าคัญในการระบุกจิกรรมทีต่อ้งสงสัยทัง้หมด 
หากคณุพบเห็นหรอืมขีอ้วติกกังวลเกีย่วกับความไม่เหมาะสมทีอ่าจเกดิขึ้น 
รวมทัง้ถูกขอใหท้ าบางสิง่ทีค่ณุรูว้่าขัดกับการควบคุมทางการเงนิทีน่ ามาใชบ้ังคับ 
หรอืขัน้ตอนวธิกีารหรอืแนวปฏบิัตทิีใ่ชอ้ยู ่
คุณมหีนา้ทีจ่ะตอ้งแจง้เรือ่งนี้ใหก้ับบุคคลในหน่วยธุรกจิทีค่ณุสังกัดซึง่เห็นวา่เหมาะสมไดรั้บทราบ 
หรอืแจง้ผ่านสายด่วนจรยิธรรมและการก ากับดูแลการปฏบิัตหินา้ที ่

8.4 ทรพัยส์นิทางปญัญา 

ทรัพยส์นิทางปัญญา คอื ทรัพยส์นิทีม่คีวามส าคัญของบรษัิทฯ 
ซึง่ชว่ยใหเ้รารักษาขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนั ชือ่เสยีง และแบรนดข์องเราไวไ้ด ้
และตอ้งไดร้ับการคุม้ครอง ตัวอยา่งของทรัพยส์นิทางปัญญานัน้ยังรวมถงึ  

• ชือ่ Gates และชือ่แบรนดอ์ืน่ ๆ 

• ตราสญัลักษณ์ทีเ่ชือ่มโยงกนั 

• สทิธบิัตร 
• เครือ่งหมายการคา้ 

• ลขิสทิธิ ์
• ขอ้มลูความลับนัน้รวมถงึความลับทางการคา้ 

• แนวคดิ สิง่ประดษิฐ ์และการพัฒนาผลติภัณฑ ์

• กระบวนการและความรูแ้ละทักษะในการผลติ และ  

• การวเิคราะห ์แผนการ และกลยทุธด์า้นการแขง่ขนั 
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เครือ่งหมายการคา้และตราสญัลักษณ์ของเราควรใชใ้หส้อดคลอ้งกบันโยบายตลอดจนขัน้ต
อนวธิกีารของบรษัิทฯ 

คุณตอ้งปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาของ Gates 
ในขณะเดยีวกันก็พงึหลกีเลีย่งไม่ไปละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ดว้ย 
หากคุณไดป้ระดษิฐห์รอืคน้พบขอ้มูลในระหว่างท างานอยู่กับบรษัิทฯ 
คุณตอ้งแจง้ใหห้ัวหนา้งานไดท้ราบ 
และปฏบิัตกิับสิง่ประดษิฐห์รอืขอ้มูลทีค่น้พบนัน้ในฐานะทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่ป็นความลับสดุยอ
ดของ Gates 
สิง่ประดษิฐห์รอืขอ้มูลทีค่น้พบนัน้อาจตอ้งไดร้ับการคุม้ครองโดยจดทะเบยีนหรอืยืน่ขอจดสทิธบิั
ตรหรอืลขิสทิธิภ์ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

โปรดแจง้การใชง้านหรอืการละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของ Gates 
ใหก้ับบุคคลในหน่วยธุรกจิทีคุ่ณสังกัดซึง่เห็นว่าเหมาะสม ฝ่ายกฎหมายของ Gates 
หรอืแจง้ผ่านสายด่วนจรยิธรรมและการก ากับดูแลการปฏบิัตหินา้ที่ 

9. การถกูตรวจสอบโดยเจา้หนา้ทีร่ฐัและการขอขอ้มลู 

นโยบายของเรา คอื ใหค้วามรว่มมอืกบัค ารอ้งขอเพือ่ตรวจสอบทกุรายการทีส่มเหตสุมผล 
หากผูแ้ทนของรัฐบาลหรอืของหน่วยงานของรัฐขอสมัภาษณค์ณุ 
หรอืขอเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตหรอืเอกสารเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการตรวจสอบ 
คณุตอ้งรบีโอนตอ่ใหก้บัหัวหนา้งานของคณุโดยทันท ี
ซึง่เป็นผูท้ีต่อ้งน าเรือ่งนี้ไปปรกึษากบัฝ่ายกฎหมายของ Gates ตอ่ไป 
ภายใตส้ถานการณ์ซึง่คณุควรใหส้มัภาษณ์หรอืใหข้อ้มลูหรอืเอกสารของบรษัิทฯ 
แกหน่วยงานหรอืบคุคลใดก็ตาม คณุตอ้งน าความไปปรกึษากบัฝ่ายกฎหมายของ Gates กอ่น 
คณุยังตอ้งเก็บรักษาเนือ้หาขอ้มลูทัง้หมด 
ทีร่วมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงเอกสารทีเ่ป็นกระดาษหรอืเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์ อเีมล 
ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบัการสอบสวนทีก่ าลังด าเนนิอยู ่หรอืมเีหตผุลใหเ้ชือ่ไดว้า่น่าจะเกดิขึน้ 

10. การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัและการรายงาน 

10.1 การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั 

พนักงานผูใ้ดก็ตามทีล่ะเมดิขอ้บังคับของหลักจรรยาบรรณนี ้
จะตอ้งมบีทลงโทษทางวนัิยซึง่อาจรนุแรงถงึขัน้ไลอ่อก 
การเจตนาไมเ่คารพกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอืน่ทีน่ ามาใชบ้ังคับอนัเป็นพืน้ฐานของหลักจรรยาบ
รรณ บรษัิทฯ 
อาจตอ้งแจง้ความตอ่หน่วยงานทีเ่หมาะสมเพือ่ด าเนนิคดทีางอาญาหรอืทางแพง่กบัการกระท าละเมิ
ดดังกลา่วได ้

10.2 ข ัน้ตอนวธิกีารรายงานและขอ้ซกัถามอืน่ ๆ 

หากคณุเชือ่ว่าการกระท าก าลังเกดิขึน้ อาจจะเกดิขึน้ หรอือาจจะก าลังเกดิขึน้นัน้ฝ่าฝืน 
หรอือาจจะฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ หรอืนโยบายตา่ง ๆ ทีอ่า้งถงึในทีน่ี้ 
หรอืขอ้บังคับของกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืสถานการณ์ทีเ่กีย่วกับระบบบัญช ี
การควบคุมภายในของระบบบัญชบีรษัิท หรอืสาระส าคัญของการสอบบัญช ี
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หรอืหากคณุตอ้งการค าแนะน าเกีย่วกับการปฏบัิตติน 
เราคาดหวังใหค้ณุน าเสนอประเด็นปัญหาใหบ้รษัิทไดพ้จิารณา 
ซึง่คณุสามารถท าไดโ้ดยการรายงานต่อผูจั้ดการของคณุเอง 
หรอืบคุคลอืน่ในสายการบังคับบัญชาของคณุ เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรมนุษย ์
หรอืฝ่ายกฎหมายของ Gates 
เราสนับสนุนใหค้ณุพูดคยุกับหัวหนา้งานหรอืผูจ้ัดการเกีย่วกับพฤตกิรรมทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายหรื
อขาดจรยิธรรมทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืสงสัยวา่จะเกดิขึน้ 
และทุกครัง้ทีค่ณุเกดิความไม่แน่ใจวา่ควรปฏบัิตเิชน่ไรในบางสถานการณ์ หัวหนา้งาน ผูจั้ดการ 
หรอืเจา้หนา้ทีแ่ผนกทรัพยากรมนุษยท์ีไ่ดรั้บรายงานเนื้อหาซึง่มคีวามเป็นไดท้ีจ่ะละเมดิไม่ปฏบิัติ
ตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ หรอืนโยบายตา่ง ๆ ทีอ่า้งถงึในทีน่ี้ 
หรอืขอ้บังคับของกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืสถานการณ์ทีเ่กีย่วกับระบบบัญช ี
การควบคุมภายในของระบบบัญชบีรษัิท หรอืสาระส าคัญของการสอบบัญช ี
จะตอ้งน าขึน้รายงานตอ่คณะกรรมการสอบบัญช/ีหัวหนา้ฝ่ายกฎหมายของบรษัิทในทันท ี
ตามทีก่ าหนดไวด้า้นล่างนี้ 

นอกเหนือจากวธิทีีอ่ธบิายขา้งตน้แลว้ คุณยังสามารถแจง้การละเมดิ 
หรอืการกระท าทีต่อ้งสงสัยวา่จะละเมดิ หรอืขอ้วติกกังวลดว้ยวธิกีารต่อไปนี้  

(a) ท าเป็นหนังสอืสง่ไปที ่ Gates Industrial Corporation plc, Attn: Audit 
Committee/ Chief Legal Officer, 1144 Fifteenth St., Suite 1400, Denver, 
Colorado 80202 

(b) สง่อเีมลไปที ่compliance@gates.com 

(c) โดยโทร (โทรฟร)ี ไปยังหมายเลขทีจ่ัดเตรยีมไว ้
ซึง่จะเหมาะกบัภาษาหรอืต าแหน่งทีอ่ยูข่องคณุ ซึง่ระบไุวใ้น ภาคผนวก ก 
หรอืตามขอ้มลูซึง่พบไดท้ี ่ gatescorp.ethicspoint.com 
(ทัง้นีเ้นือ้หาในภาคผนวกอาจถกูปรับปรงุแกไ้ขเป็นระยะ ๆ 
ซึง่มหีัวหนา้ฝ่ายกฎหมายหรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ านาจจากเขาหรอืเธอด าเนนิการ) หรอื 

(d) การเขา้ถงึเว็บพอรท์ัลทีจ่ัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอกของ Gates ที ่
gatescorp.ethicspoint.com 
หรอืเว็บพอรทั์ลทีจั่ดท าโดยผูร้ับชว่งด าเนนิการตอ่จากผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายน
อก 
ซึง่จะตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากหัวหนา้ฝ่ายกฎหมายหรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ านาจจากเขาหรอื
เธอเป็นระยะ ๆ 

คุณไมค่วรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิของการละเมดิหรอืการกระท าทีค่าดว่าจะละเมดิดว้ยตัวเอ
ง และควรปล่อยใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูท้ีเ่หมาะสมภายในบรษัิทฯ เป็นผูจ้ัดการ 

 

พนักงานอาจรายงานการละเมดิหรอืการกระท าทีค่าดวา่จะละเมดิ 
หรอืขอ้วติกกังวลทีเ่กดิขึน้ไดท้ัง้แบบเปิดเผยตัวตน ใหเ้ก็บเป็นความลับ หรอืปกปิดชือ่ 

แต่ควรเตรยีมขอ้มูลใหม้ากพอส าหรับบรษัิทฯ จะสามารถตดิตามผลได ้ (อาท ิ
ชือ่ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการกระท าความผดิ วันที ่ และลักษณะของการกระท าทีเ่กดิขึน้) บรษัิทฯ 
จะไม ่ (1) เปิดเผยชือ่ของบคุคลทีร่ายงาน 

mailto:compliance@gates.com
http://gatescorp.ethicspoint.com/
http://gatescorp.ethicspoint.com/
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และขอใหเ้ก็บขอ้มูลทีร่ะบุตัวตนของเขาหรอืเธอผูนั้น้ไวเ้ป็นความลับ หรอื (2) กระท าทุกวถิทีาง 
หรอืใชค้วามอดทนอดกลัน้ต่อการกระท าของบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลอืน่ 
เพือ่รับรองวา่ขอ้มูลทีร่ะบุตัวตนของบุคคลทีร่ายงานการละเมดิจะยังคงถกูปกปิด 
เวน้แตม่คีวามจ าเป็นเพื่อจะด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิอยา่งเพยีงพอ 
หรอืเป็นขอ้บังคับตามกฎหมายหรอืกระบวนการพจิารณาคด ี บรษัิทฯ 
จะใชค้วามเพยีรพยายามโดยสมเหตุผลทีจ่ะปกป้องตัวตนของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใหพ้น้จากบุค
คลซึง่ถกูรายงานการกระท าผดิ เวน้แตแ่ละจนกวา่การละเมดินัน้ไดเ้กดิขึน้จรงิ 
บุคคลใดก็ตามทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยประพฤตมิชิอบ 
ไม่วา่จะมอี านาจหนา้ทีใ่ดก็ตาม จะตอ้งไมป่รกึษาหรอืเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ 
กับบุคคลทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมการตรวจสอบ เวน้แต่เป็นขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
หรอืเมือ่ตอ้งขอค าแนะน าดา้นกฎหมาย 
และไดรั้บการคาดหมายวา่จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบอยา่งเต็มที่ 

 

ฝ่ายใดก็ตามทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งก็อาจรายงานการละเมดิ 
หรอืการกระท าทีค่าดว่าจะละเมดิ หรอืขอ้วติกกังวลตามทีร่ะบุในหลักจรรยาบรรณนี้ได ้
ซึง่การรายงานดังกล่าวจะตอ้งใสช่ือ่ของบุคคลทีย่ืน่เรือ่งรายงาน 

บรษัิทฯ คณะกรรมการสอบบัญช ี หรอืกรรมการ เจา้หนา้ที ่ หรอืพนักงาน ไมอ่าจปลด 
ลดต าแหน่ง ระงับ ขม่ขู ่ ท ารา้ย หรอืกระท าการในลักษณะเลอืกปฏบัิต ิ การตอบโต ้
ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มตอ่บคุคลทีแ่จง้เหตุตามทีร่ะบไุวใ้นหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ดว้ยเจตนาบริ
สทุธิ ์ หรอืใหค้วามชว่ยเหลอืคณะกรรมการตรวจสอบบัญช ี ผูบ้รหิาร 
หรอืบคุคลหรอืกลุม่บคุคลอืน่ใด ทีร่วมถงึองคก์รของรัฐ 
หน่วยงานก ากับควบคมุหรอืบังคับใชก้ฎหมาย ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามรายงาน 
เพือ่ประโยชน์ในเรือ่งความชดัเจน ขอ้หา้มเหลา่นี้จงึใชก้ับ Gates Industrial Corporation plc 
ตลอดจนบรษัิทย่อยและบรษัิทในเครอืของ Gates Industrial Corporation plc 
ซึง่ขอ้มูลทางการเงนิถูกใสไ่วใ้นงบการเงนิรวมของ Gates Industrial Corporation plc. 
ในขณะเดยีวกัน การใชข้ัน้ตอนวธิกีารรายงานเหลา่นี้ดว้ยเจตนาทีไ่ม่บรสิทุธิ ์
หรอืมลัีกษณะทีเ่ป็นเท็จ หาสาระไมไ่ด ้ ก็ถอืวา่เป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณดว้ยเชน่กัน 
เราสนับสนุนการรายงานดว้ยตนเอง 
และหากคณุรายงานการละเมดิและมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการละเมดิในทางใดทางหนึง่ Gates 
จะน าขอ้เท็จจรงิทีค่ณุรายงานดว้ยตนเองนี้มาพจิารณาโทษทางวนัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับการละเมดิทีเ่กิ
ดขึน้ 

11. การอนุมตัแิละการสละสทิธิ ์การแกไ้ข การตคีวาม 

มขีอ้ก าหนดบางประการของหลักจรรยาบรรณฉบบันีม้ขีอ้ก าหนดใหค้ณุปฏบิัตหิรอืละเวน้การ
ปฏบิัต ิ เวน้แตไ่ดร้ับอนุมัตจิากบคุคลทีม่เีหมาะสม 
พนักงานท่ัวไปทีไ่มใ่ชเ่จา้หนา้ทีร่ะดับบรหิารทีจ่ะขออนุมัตเิรือ่งตา่ง ๆ 
ตามทีร่ะบใุนหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ จะตอ้งยืน่ขออนุมัตจิากหัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย 
การอนุมัตซิ ึง่มเีจา้หนา้ทีร่ะดับบรหิารและกรรมการเขา้มาเกีย่วขอ้งจะตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารของบรษัิทหรอืคณะกรรมการยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  

และในขณะเดยีวกนัขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 
ของหลักจรรยาบรรณฉบบันีก้ าหนดใหค้ณุปฏบิัตหิรอืละเวน้การปฏบิัตใินบางลักษณะ 
และไมอ่นุญาตการยกเวน้บนพืน้ฐานของการขอรบัการอนุมัต ิ
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การสละสทิธิต์ามขอ้บังคับซึง่เกีย่วกบัเจา้หนา้ทีร่ะดับบรหิารและกรรมการจะตอ้งขอความเห็นชอบจ
ากคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทหรอืคณะกรรมการยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 
การสละสทิธิท์ีอ่นุญาตใหส้ าหรับเจา้หนา้ทีร่ะดับบรหิารหรอืกรรมการ 
ภายใตห้ลักจรรยาบรรณฉบับนี้จะตอ้งเปิดเผยโดยทันท ี ตามทีก่ฎหมายหลักทรัพย ์
และ/หรอืกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยจ์ะก าหนด   

หัวหนา้ฝ่ายกฎหมายหรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมายจากเขาหรอืเธอมสีทิธิเ์ปลีย่นแปลงเนือ้หาทีไ่ม่
เป็นสาระส าคัญของหลักจรรยาบรรณนีไ้ด ้ การเปลีย่นแปลงเนือ้หาอืน่ ๆ 
นอกจากนีท้ัง้หมดจะท าไดโ้ดยคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทเทา่นัน้ 
และจะตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

ในบางสถานการณ์ 
ก็ไมเ่ป็นทีแ่น่ชดัวา่ขอ้บังคับของหลักจรรยาบรรณฉบับนีนั้น้มเีจตนารมณ์เพือ่ใชก้บัการประพฤตบิาง
อยา่งหรอืไม ่
ในสถานการณ์ซึง่หัวหนา้ฝ่ายกฎหมายมอี านาจและสทิธิอ์ยา่งเต็มทีท่ีจ่ะตคีวามหลักจรรยาบรรณฉบั
บนี ้ และสง่ตอ่สาระส าคัญใหก้บัคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทหรอืคณะกรรมการยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
เมือ่ไดร้ับการรับรองใหต้คีวาม การพจิารณาตัดสนิใจของคณะกรรมการบรหิารของบรษัิท 
หรอืคณะกรรมการยอ่ยซึง่หลักจรรยาบรรณนีไ้มอ่าจน าไปใชก้บัการประพฤตบิางอยา่ง 
จะตอ้งไมถ่อืวา่เป็นการสละสทิธิอ์นัพงึมตีามขอ้ก าหนดของหลักจรรยาบรรณฉบับนี้



ภาคผนวก ก – หมายเลขสายดว่นจรยิธรรมและการก ากบัดแูลการปฏบิตัหินา้ทีข่อง Gates แบง่ตามประเทศ 
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ประเทศ ภาษา หมายเลขโทรศพัท ์เมือ่มหีลายหมายเลขจะค ัน่ดว้ยเครือ่งหมายจลุภาค (,) 

อารเ์จนตนิา สเปน/อังกฤษ 0-800-555-0906, 0-800-444-8084 

ออสเตรเลยี อังกฤษ 1-800-339276 

บาหเ์รน อาหรับ/อังกฤษ 800-000-00, 800-00-001, 800-000-05 

เบลเยยีม ดัทช/์อังกฤษ 0800-77004 

บราซลิ โปรตเุกส/อังกฤษ 0800-8911667 

แคนาดา อังกฤษ 1-844-490-5805 

จนี จนีแมนดารนิ/องักฤษ 10-800-120-1239, 10-800-712-1239 

สาธารณะรัฐเชค็ เชก็/อังกฤษ 800-142-550 

ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส/อังกฤษ 0800-902500 

เยอรมน ี เยอรมัน/อังกฤษ 0800-1016582 

อนิเดยี ฮนิด/ีทมฬิ/อังกฤษ 000-800-100-1071, 000-800-001-6112 

อนิโดนเีซยี อังกฤษ 001-803-011-3570 หรอื 007-803-011-0160 

อติาล ี อติาล/ีอังกฤษ 800-786907 

ญีปุ่่ น ญีปุ่่ น/อังกฤษ 0066-33-112505, 00531-121520 

เกาหลใีต ้ เกาหล/ีอังกฤษ 00798-14-800-6599, 00308-110-480, 00798-1-1-009-8084 

ลักแซมเบริก์ อังกฤษ 800-2-1157 

มาเลเซยี มลาย/ูอังกฤษ 1-800-80-8641 

เม็กซโิก สเปน/อังกฤษ 001-800-840-7907, 001-866-737-6850 

โอมาน อาหรับ/อังกฤษ ตดิตอ่โอเปอเรเตอร ์แลว้โทรฟรทีีห่มายเลข 1-844-490-5805 

โปแลนด ์ โปแลนด/์อังกฤษ 0-0-800-1211571 

รัสเซยี รัสเซยี/อังกฤษ 8-10-8002-6053011 

ซาอดุอีาระเบยี อาหรับ/อังกฤษ 1-800-10 

สงิคโปร ์ อังกฤษ 800-1204201 

สเปน สเปน/อังกฤษ 900-991498 

ไตห้วัน จนีแมนดารนิ/องักฤษ 00801-13-7956 

ไทย ไทย/อังกฤษ 001-800-12-0665204 

ตรุก ี ตรุก/ีอังกฤษ 0811-288-0001 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ อาหรับ/อังกฤษ 8000-021, 8000-555-66, 8000-061 

สหราชอาณาจกัร อังกฤษ 0800-032-8483 

สหรฐัฯ อังกฤษ 1-844-490-5805 

 


