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1. หลกัการของขอ้ควรปฏบิตัทิางธรุกจิและจรยิธรรม 

จรรยาบรรณทางธรุกจิและหลกัจรยิธรรม (“หลกัจรรยาบรรณ”) 
ฉบบันใีชอ้ธบิายหลกัการปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมทยีดึถอืมายาวนาน ซงึ Gates Industrial Corporation 
plc และบรษัิทยอ่ย (“Gates” หรอื “บรษัิทฯ”) 
ตอ้งปฏบิตัติามเพอืทจีะรับประกนัวา่ธรุกจิของเราดําเนนิไปดว้ยความสจุรติ ความซอืตรง 
มคีวามรับผดิชอบและสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมาย กฎและระเบยีบขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้ง (“กฎหมาย”) 
ในประเทศทเีราดําเนนิการอยู ่ หลกัจรรยาบรรณฉบบันใีชก้บักรรมการ เจา้หนา้ท ี
และพนักงานทกุคนของบรษัิทฯ และบคุลากรทกุคนของบรษัิทฯ 
ตอ้งรูแ้ละปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ และนโยบายของบรษัิททเีกยีวขอ้งทงัหมด 
ตามวตัถปุระสงคข์องหลกัจรรยาบรรณฉบบันนัีน ขอความทอีา้งถงึ “กรรมการ” และ “เจา้หนา้ท”ี 
หมายถงึสมาชกิของคณะกรรมการบรหิาร (“คณะกรรมการ”) และเจา้หนา้ทขีอง Gates Industrial 
Corporation plc และขอ้ความทอีา้งถงึ “พนักงาน” ทงัหมดใหห้มายถงึพนักงานของบรษัิทฯ 
เนอืงจากความพยายามและความทุม่เทในอดตี 
เราจงึสรา้งชอืเสยีงในดา้นการประพฤตตินอยา่งซอืสตัยแ์ละมจีรยิธรรมในขณะทเีรากา้วขนึมาเป็นบริ
ษัทชนันําของโลก เราควรภาคภมูใิจในชอืเสยีงน ี และตอ้งทํางานรว่มกนัเพอืรักษาไว ้
หลกัจรรยาบรรณนคีดิมาเพอืชว่ยกรรมการ เจา้หนา้ท ี
และพนักงานในการทําความเขา้ใจขอ้ผกูพันตามกฎหมายและดา้นจรยิธรรมของตนเอง อนัเกยีวกบั 

 การปฏบิตัติามกฎหมาย 
 ผลประโยชนท์บัซอ้น  
 โอกาสของบรษัิท 
 การรักษาความลบั 
 การเจรจาธรุกจิอยา่งเป็นธรรม 
 การปกป้องและใชท้รัพยส์นิของบรษัิท และ 
 การรายงานพฤตกิรรมผดิกฎหมายและผดิจรยิธรรม  

 
หลกัจรรยาบรรณนไีมไ่ดค้รอบคลมุรายละเอยีดทงัหมด ในหลาย ๆ กรณี 
มขีอ้กําหนดเฉพาะเพมิเตมิบางประการทบีรรจไุวใ้นนโยบาย ขนัตอนวธิกีาร 
และแนวปฏบิตัทิแีนะนําของบรษัิท 
ซงึรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงนโยบายและขนัตอนวธิกีารของบรษัิทฯ ในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ 
Regulation Fair Disclosure, 
นโยบายการคา้หลกัทรัพยแ์ละนโยบายการแจง้เบาะแสขอ้มลูภายในบรษัิท (Whistleblower) 
ซงึเป็นนโยบายดา้นการดําเนนิธรุกจิทชีว่ยเสรมิและเพมิเตมินอกเหนอืจากหลกัจรรยาบรรณน ี
กรรมการเองก็ควรอา้งองิแนวปฏบิตัทิแีนะนําสําหรับการกํากบัดแูลบรษัิท 
เพอืทราบนโยบายเพมิเตมิอนื ๆ ซงึกํากบัควบคมุการปฏบิตัตินของกรรมการโดยเฉพาะ 
ในกรณีทกีรรมการของบรษัิทไมใ่ชพ่นักงานของบรษัิท 
การปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนขีนึอยูก่บับทบญัญัตใินขอ้บงัคบัของบรษัิท 
และสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้กบับรษัิทฯ คณุขอรับนโยบาย ขนัตอนวธิกีาร 
และแนวปฏบิตัทิแีนะนําเหลา่นไีดจ้ากผูจั้ดการของคณุ หรอืในหนา้ Global Policies (นโยบายสากล) 
บนอนิทราเน็ตของ Gates (“Global Policies Page” เขา้ถงึไดท้:ี 
https://gateway.gatesint.com/GlobalPolicies/default.aspx) 
และยงัขอรับไดจ้ากเว็บไซตป์ระจําแผนกงาน (เขา้ถงึไดท้:ี 
http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx) 
แหลง่ขอ้มลูเหลา่นยีงัมคํีาตอบของคําถามของคณุ 
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หากยงัไมม่คีวามแน่ใจเกยีวกบัวธิกีารรับมอืหรอืตอบสนองตอ่บางสถานการณ์ 
คณุยงัสามารถสง่คําถามหรอืขอ้วติกกงัวลอนื ๆ 
ไดเ้พมิเตมิโดยปกปิดชอืผา่นสายดว่นจรยิธรรมและการกํากบัดแูลการปฏบิัตหินา้ท ี (Ethics and 
Compliance Hotline) โดยใชข้อ้มลูซงึมอียูใ่นขอ้ท ี 10.2 ของหลกัจรรยาบรรณน ี
(“สายดว่นจรยิธรรมและการกํากบัดแูลการปฏบิตัหินา้ท”ี) กรรมการ เจา้หนา้ท ี
หรอืพนักงานผูใ้ดก็ตามทลีะเมดิขอ้บงัคบัของหลกัจรรยาบรรณน ี
จะตอ้งมบีทลงโทษทางวนัิยซงึอาจรนุแรงถงึขนัไลอ่อก 
 
2. การปฏบิตัติามกฎหมาย 

2.1 โดยทวัไป 

Gates 
มุง่มนัทจีะดําเนนิกจิการภายใตก้รอบการทํางานของกฎหมายทใีชบ้งัคบักบัธรุกจิของบรษัิท 
เราคาดหวงัใหก้รรมการ เจา้หนา้ท ี
หรอืพนักงานทกุคนมคีวามเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎหมายทใีชบ้งัคบัอยา่งเขม้งวด 

การปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายไม่ใชค่วามรับผดิชอบดา้นจรยิธรรมทังหมดของเรา 
แต่เป็นเงอืนไขขันตําสดุซงึจําเป็นต่อความสําเร็จของบรษัิทฯ 
สถาวะการณ์ของธุรกจิหรอืของตลาดไม่อาจใชเ้ป็นขอ้ต่อสูใ้นการละเมดิกฎหมาย 
การละเมดิกฎหมายอาจสง่ผลให ้ Gates และบุคคลทเีกยีวขอ้งตอ้งรับผดิทางอาญา 
ถูกดําเนนิการทางวนัิย และถูกดําเนนิคดทีางแพ่ง ยงิไปกว่านัน 
บรษัิทอาจถูกตัดชอืออกจากการทําสัญญากับทางภาครัฐ  

ดงันันหากคณุมเีบาะแสเกยีวกบัการละเมดิดา้นจรยิธรรมหรอืการทําผดิกฎหมายซงึอาจเกดิ
ขนึ รวมถงึการละเมดิหลกัจรรยาบรรณฉบบันแีละนโยบายตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ 
คณุมหีนา้ทจีะตอ้งรายงานเบาะแสดงักลา่วโดยทันท ี ตามขนัตอนวธิกีารทเีขยีนไวใ้นขอ้ท ี 10.2 
ดา้นลา่งน ี

2.2 การรบัมอืกบัตามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติของเจา้หนา้ทขีองรฐัและหนว่ยง
านรฐั และระเบยีบการคา้ระหวา่งประเทศ  

ในการประกอบธรุกจิเราจะตอ้งรับมอืภาครัฐทงัในตา่งประเทศ ระดบัรัฐบาลกลาง ระดบัมลรัฐ 
และระดบัทอ้งถนิอยูเ่ป็นประจํา ในธรุกรรมใดก็ตามททํีากบัรัฐหรอืหน่วยงานของรัฐ 
คณุตอ้งยดึตามมาตรฐานสงูสดุในเรอืงความซอืสตัย ์ และปฏบิตัติามกฎหมายทงัหมดทเีกยีวขอ้ง 
กรรมการ เจา้หนา้ท ี หรอืพนักงานตอ้งตกลงซอืขายกบัภาครัฐตาม “ราคาตลาด” 
และตอ้งไมเ่สนอหรอืรับสงิของทมีมีลูคา่ รวมถงึการจา่ยคา่ตอบแทน ของกํานัล สนิบน 
คา่นายหนา้ทเีป็นความลับ หรอืประโยชนอ์นื ๆ ทมีเีจตนาทจีะชกัจงูการตดัสนิใจ 
หรอืการกระทําของพนักงาน เจา้หนา้ทขีองรัฐ ผูส้มคัรทางการเมอืง หรอืพรรคการเมอืง 
ภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ คํานยิามของ “ภาครัฐ” และ “เจา้หนา้ทขีองรัฐ” 
มกัจะตคีวามหมายกวา้งและเกนิกวา่ทคีาดคดิ  

การจา่ยหรอืรับสนิบนและเงนิใตโ้ตะ๊ทใีหก้บัหรอืรับจากภาครัฐหรอืเจา้หนา้ทขีองรัฐ ลกูคา้ 
หรอืซพัพลายเออรเ์ป็นเรอืงตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด งบการเงนิททํีาขนึ 
บนัทกึทยีนืใหแ้ละขอ้มลูทจัีดเตรยีมใหก้บัเจา้หนา้ทขีองรัฐ 



 

3 
ปรับปรงุลา่สดุ: เมษายน 2019 

ทงัทบีอกกลา่วดว้ยวาจาหรอืทําเป็นหนังสอื ตอ้งเป็นจรงิและถกูตอ้ง 
การประกวดราคาจะตอ้งทําดว้ยเจตนาอนับรสิทุธ ิ ไมเ่พยีงเทา่นัน 
ยงัมกีฎหมายซงึบงัคบัควบคมุการจา้งผูซ้งึเป็นอดตีพนักงานของรัฐและเจา้พนักงานจัดซอืจัดจา้งโด
ยเฉพาะอกีดว้ย ฝ่ายกฎหมายของ Gates Law 
ตอ้งใหก้ารอนุมตัลิว่งหนา้กอ่นการพดูคยุเจรจาจา้งผูซ้งึเป็นอดตีพนักงานของรัฐและเจา้พนักงานจัด
ซอืจัดจา้ง นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติของเรา (“นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ”) 
และนโยบายเกยีวกบัของกํานัล (“นโยบายของกํานัล”) จะระบนุโยบายและขนัตอนวธิกีารตา่ง ๆ 
ทนํีามาบงัคับใชข้องบรษัิทฯ ซงึกําหนดใหก้รรมการ เจา้หนา้ท ี หรอืพนักงานทกุคนตอ้งปฏบิตัติาม 
สําเนาของนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและนโยบายของกํานัลสามารถพบไดใ้นหนา้ Global Policies 

กรรมการ เจา้หนา้ท ี หรอืพนักงานจะตอ้งคอยเฝ้าตดิตามกฎหมายดา้นการจัดซอืจัดจา้ง 
การสง่ออก การนําเขา้ และการคา้ระหว่างประเทศ (รวมถงึกฎหมายต่อตา้นการควําบาตร) 
อย่างสมําเสมอ สําเนาของนโยบายทเีกยีวขอ้งมอียู่ในหนา้ Global Policies  

2.3 การนําขอ้มลูภายในไปใชเ้พอืประโยชนส์ว่นตวั 

คณุตอ้งไมต่อ้งเขา้ไปมสีว่นเกยีวขอ้งกบั “การนําขอ้มลูภายในไปใชเ้พอืประโยชนส์ว่นตวั” 
ซงึคอืการซอืหรอืการขายหุน้หรอืหลกัทรัพยอ์นื ๆ 
(รวมถงึการขายหุน้หรอืหลกัทรัพยท์ไีดรั้บจากแผนการขอบบรษัิทฯ) ซงึอาศยั 
“ขอ้มลูอนัเป็นสาระสําคญัซงึยงัไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณะ” หรอืความพยายามทจีะ “เอาชนะตลาด” 
โดยการซอืหรอืขายหุน้หรอืหลกัทรัพยเ์ป็นระยะสนั ๆ กอ่น และหลงัจากนันไมน่าน 
ก็อาจมกีารปลอ่ยหรอืไมป่ลอ่ยขา่วทเีป็นสาระสําคญัออกสูส่าธารณะ 
สําคญัอยา่งยงิทจีะตอ้งจําไวว้า่ 
ไมเ่พยีงแคก่ารตกลงซอืขายหุน้หรอืหลกัทรัพยใ์นขณะถอืครองขอ้มลูอนัเป็นสาระสําคญัซงึยงัไมเ่ปิ
ดเผยสูส่าธารณะเทา่นันทเีป็นการกระทําผดิ 
แตก่ารสง่เสรมิใหผู้อ้นืซอืขายหรอืสง่ตอ่ขอ้มลูอนัเป็นสาระสําคญัซงึยงัไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณะใหก้บั
บคุคลอนื (“การใหข้อ้มลู”) โดยทวัไปก็ถอืวา่เป็นการกระทําผดิภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์
ขอ้จํากดัทกีลา่วถงึขนัตน้ไมเ่พยีงแตใ่ชบ้งัคบักบัหุน้หรอืหลกัทรัพยข์อง Gates เทา่นัน 
แตย่งัรวมถงึหุน้หรอืหลกัทรัพยข์องบรษัิทใดก็ตามทคีณุมขีอ้มลูอนัเป็นสาระสําคญัซงึยงัไมเ่ปิดเผย
สูส่าธารณะบางอยา่ง อนัเป็นผลจากการเป็นลกูจา้งหรอืไดรั้บการวา่จา้งกบัทางบรษัิทฯ 

“ขอ้มูลอันเป็นสาระสําคัญซงึยังไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ” 
รวมถงึขอ้มูลทยีังไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ 
ซงึอาจมคีวามจําเป็นต่อนักลงทุนในการตัดสนิใจซอืหรอืขายหุน้ หลักทรัพยอ์นื ๆ 
หรอืถา้ขอ้มูลดังกล่าวถูกเปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ก็อาจส่งผลทมีนัียสําคัญต่อราคาของหุน้หรือห
ลักทรัพยอ์นืทเีกยีวขอ้ง  

ตวัอยา่งของขอ้มลูอนัเป็นสาระสําคญัรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง  

 ผลประกอบการรายไตรมาสหรอืรายปี 
 คําแนะนําเกยีวกับการคาดการณ์รายได ้ และการเปลยีนแปลง 

หรอืการยนืยันคําแนะนําดังกลา่วในวันถัดมา หรอืการคาดการณ์อนื ๆ 
เกยีวกับผลการดําเนนิงานทางการเงนิในอนาคต 

 การควบรวม การซอืกจิการ การทําเทนเดอรอ์อฟเฟอร ์
การตกลงทํากจิการร่วมคา้ หรอืการเปลยีนแปลงทรัพยส์นิ และ 
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 การพัฒนาทสํีาคัญ ๆ เกยีวกับผลติภัณฑแ์ละเทคโนโลย ี
 

การนําขอ้มลูภายในไปใชเ้พอืประโยชนส์ว่นตวัเป็นการผดิจรธิรรมและอาญาบา้นเมอืงในเกอื
บทกุประเทศ ยกตวัอยา่งเชน่ ในสหรัฐฯ การลงโทษนันรนุแรงซงึอาจรวมถงึโทษปรับซงึสงูถงึ 5 
ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โทษจําคกุสงูสดุถงึยสีบิปี 
และโทษทางแพง่ทปีรับเงนิมลูคา่สามเทา่ของกําไรทไีดรั้บหรอืการขาดทนุทหีลกีเลยีงไปไดใ้นการ
ซอืขายทผีดิกฎหมาย ในองักฤษ ความผดินอีาจมโีทษจําคกุสงูสดุถงึ 7 ปี 
และโทษปรับไมจํ่ากดัจํานวน 

นอกเหนอืจากทกีลา่วมาขา้งตน้แลว้ 
บรษัิทยงันํานโยบายการซอืขายหลกัทรัพยซ์งึเป็นสว่นเสรมิของหลกัจรรยาบรรณฉบบันมีาบงัคบัใช ้
กบักรรมการ เจา้หนา้ท ี และพนักงานทกุคน คณุควรอา่นนโยบายนใีหค้รบถว้น 
และกลบัมาทบทวนเป็นระยะ ๆ เพอืรับทราบคําแนะนําเพมิเตมิ 

2.4 การรายงานภาษ ี

Gates จะบนัทกึและรายงานธรุกรรมทงัหมดทกํีาหนดเพอืวตัถปุระสงคใ์นการรายงานภาษี 
รวมถงึรายการทจีา่ยเงนิดว้ยเงนิสด การหกัภาษีทงัหมดทคีณุมสีทิธใินฐานะกรรมการ เจา้หนา้ท ี
หรอืพนักงาน จะตอ้งถกูบนัทกึไวแ้ละแสดงเพอืวตัถปุระสงคด์า้นภาษี 

Gates หา้มมใิหก้รรมการ เจา้หนา้ท ี หรอืพนักงาน 
ตลอดจนบคุคลภายนอกทปีฏบิตังิานในนามของบรษัิทไปมสีว่นชว่ยอํานวยความสะดวกหรอืกระทํา
การใด ๆ อนัจะนําไปสูก่ารหลกีเลยีงภาษี 

2.5 เงนิกูย้มื 

ตามบทบญัญัตขิองกฎหมายทนํีามาใชบ้งัคบั บรษัิทฯ จะไมข่ยายหรอืคงไวซ้งึวงเงนิกูย้มื 
ดําเนนิการเพอืขยายวงเงนิกูห้รอืตอ่อายกุารขยายวงเงนิกูท้งัทางตรงหรอืทางออ้ม 
รวมถงึการทําธรุกรรมผา่นบรษัิทยอ่ย 
ในรปูแบบของเงนิยมืสว่นบคุคลทใีหก้บัหรอืวงเงนิสําหรับกรรมการหรอืเจา้หนา้ทรีะดบัสงู 
(หรอืผูท้มีตํีาแหน่งเทยีบเทา่) ของ Gates Industrial Corporation plc ไมเ่พยีงเทา่นัน 
เงนิกูย้มืทใีหก้บั หรอืการรับประกนัหนทีผีกูพันของ กรรมการ เจา้หนา้ท ี และพนักงานทกุคน 
รวมถงึสมาชกิครอบครัวทใีกลช้ดิยงักอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้น 
และเป็นขอ้ทตีอ้งกงัวลเป็นพเิศษ 

3. ผลประโยชนท์บัซอ้น 

3.1 โดยทวัไป 

ผลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขนึเมอืผลประโยชนส์ว่นบคุคล ดา้นสงัคม 
หรอืดา้นการเงนิของคณุขดักบั (หรอืดเูหมอืนจะขดัแยง้) 
ความสามารถในการปฏบิัตงิานเพอืใหเ้กดิผลประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทในทางใดทางหนงึ 
พนักงานทกุคนตอ้งปฏบิัตงิานดว้ยความรับผดิชอบใหก้บั Gates 
โดยยดึถอืสงิทเีป็นประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 
โดยไมข่นึกบัขอ้พจิารณาสว่นตวัหรอืความสมัพันธส์ว่นตวั กรรมการ เจา้หนา้ท ี
และพนักงานไมค่วรมผีลประโยชนท์างการเงนิในบรษัิทของลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืคูแ่ขง่ของเรา 
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ผลประโยชนท์างการเงนิประเภททพีบเห็นบอ่ยทสีดุคอื การเป็นเจา้ของหุน้ หลกัทรัพย ์
พันธบตัรหรอืตวัสญัญาใชเ้งนิ ผลประโยชนจ์ากการเป็นหุน้สว่น 
หรอืผลประโยชนท์งัทางตรงหรอืทางออ้มทไีดรั้บผา่นความไวเ้นอืเชอืใจหรอืความสมัพันธอ์นื ๆ 
ผลประโยชนท์างการเงนิอาจกลายเป็นปัญหาได ้
ในกรณีทอีาจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้นหรอือาจถกูมองวา่มผีลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขนึกบัคว
ามรับผดิชอบทคีณุมแีก ่ Gates 
โดยทวัไปผลประโยชนท์บัซอ้นจะไมเ่กดิขนึจากการเป็นเจา้ของหุน้หรอืหลกัทรัพยใ์นบรษัิททถีอืหุ ้
นโดยมหาชนจํานวนมาก อยา่งเชน่ หุน้ทซีอืขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นนวิยอรก์และลอนดอน 
ถา้คณุไมไ่ดเ้ป็นผูต้ดัสนิใจหรอืควบคมุการตดัสนิใจของบรษัิทในลกัษณะดงักลา่ว 
กรรมการตอ้งปฏบิตัหินา้ตามทไีดรั้บความไวว้างใจในฐานะกรรมการบรษัิทฯ 

กรรมการ เจา้หนา้ท ี และพนักงาน ควรเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นทอีาจเกดิขนึให ้
ตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Gates 
เพอืขอรับทราบการตดัสนิใจวา่เกดิผลประโยชนท์ับซอ้นเกดิขนึจรงิหรอืไม ่ กําหนดใหก้รรมการ 
เจา้หนา้ท ี และพนักงานจะตอ้งเปิดเผยธรุกรรมของบรษัิท 
หากบคุคลดงักลา่วอยูใ่นตําแหน่งทจีะชนํีาธรุกรรมนัน 
และธรุกรรมนันอาจกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์ว่นตวักบับคุคลนัน หรอืสามภีรรยาของบคุคลนัน 
หรอืบคุคลสําคญัอนื ๆ พนีอ้ง บดิามารดา บดิามารดาของสามหีรอืภรรยา บตุร 
สมาชกิในครัวเรอืนของบคุคลดงักลา่ว หรอืเพอืนใกลช้ดิ “ผูท้มีคีวามเกยีวขอ้ง” กบับคุคลดงักลา่ว) 
ยกตวัอยา่งเชน่ ตอ้งเปิดเผยธรุกรรมของบรษัิทฯ ในกรณีดงัน ี

(1)   กรรมการ เจา้หนา้ท ี และพนักงานสามารถหาประโยชน ์ ทงัทเีป็นตวัเงนิ 
หรอืประโชนอ์นื ๆ จากธรุกรรมดงักลา่วได ้

(2)  ผูท้มีคีวามเกยีวขอ้งเป็นคูส่ญัญาในการทําธรุกรรมนัน ๆ 

(3)  กรรมการ เจา้หนา้ท ี และพนักงานดงักลา่วม ี
หรอืผูท้มีสีว่นเกยีวขอ้งมผีลประโยชนท์างการเงนิหรอืเป็นเจา้ของในคูส่ญัญาอกีฝ่าย
ททํีาธรุกรรม 

กําหนดใหก้รรมการ เจา้หนา้ท ีและพนักงานตอ้งเปิดเผยเกยีวกบัผลประโยชนท์บัซอ้น หาก 

(1)   กรรมการ เจา้หนา้ท ี
และพนักงานคนดงักลา่วอยูใ่นตําแหน่งทตีดัสนิใจหรอืมอีทิธพิลเหนอืการตดัสนิใจที
มสีว่นรว่มโดยบคุคลผูม้คีวามเกยีวขอ้ง 

(2)  ผูท้มีสีว่นเกยีวขอ้งอยูภ่ายใตก้ารตดัสนิใจเกยีวกบัตําแหน่งในกลุม่ธรุกจิ ซงึกรรมการ 
เจา้หนา้ท ีและพนักงานคนดงักลา่วมหีนา้ทบีรหิารจัดการหรอืกํากบัดแูลอยู ่

(3)  กรรมการ เจา้หนา้ท ี
และพนักงานคนดงักลา่วกําลงัพัฒนาความสมัพันธเ์ชงิชูส้าวกบัผูใ้ตบ้งัคับบญัชา 

โปรดอา้งองิขนัตอนวธิกีารเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นบนหนา้ Global Policies 
เพอืทราบรายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัขนัตอนและแบบฟอรม์ทตีอ้งใชใ้นการเปิดเผยและสรา้งความ
กระจา่งในเรอืงผลประโยชนท์บัซอ้นอนัอาจเกดิขนึ 
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3.2 กจิกรรมภายนอกบรษิทั 

แมว้า่ Gates 
จะไมใ่สใ่จหา้มปรามพนักงานในการมสีว่นรว่มกบักจิกรรมทชีอบดว้ยกฎหมายนอกเวลางานก็ตาม 
แตพ่นักงานตอ้งมนัใจวา่กจิกรรมนอกเวลางานของตนจะไมข่ดักบัความรับผดิชอบของตนทมีตีอ่บริ
ษัทฯ หรอืสง่ผลสะทอ้นในทางทเีสยีหายตอ่ Gates ยกตวัอยา่งเชน่ หากไมไ่ดรั้บอนุมตัจิากบรษัิทฯ 
กอ่น พนักงานของ Gates จะตอ้งไม ่

 ทํากจิการสว่นตวัหรอืทํางานใหก้บัผูอ้นืไมว่า่จะไดรั้บคา่ตอบแทนหรอืไมก่็ตาม 
ซงึเป็นงานในธรุกจิทเีหมอืนกนัหรอืมกีารแขง่ขนักบั Gates 

 ใชข้อ้มลูทเีป็นทรัพยส์นิหรอืขอ้มลูความลบัของบรษัิทฯ เพอืประโยชนส์ว่นตน 
หรอืเพอืใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิทฯ 

 ใชทรัพยส์นิหรอืแรงงานของบรษัิทฯ ไปในงานสว่นบคุคล 
เวน้แตนํ่าไปใชเ้พยีงแคเ่ล็กนอ้ย ไดรั้บอนุญาตตามนโยบายของบรษัิทฯ หรอื 

 เรยีกรอ้งขอรับผลประโยชนใ์นอาคารหรอืทดีนิหรอืทรัพยส์นิอนื ๆ 
ดว้ยวตัถปุระสงคใ์นการขายหรอืใหเ้ชา่ทรัพยส์นินันแกบ่รษัิทฯ 

 
4. โอกาสทางธรุกจิของบรษิทัฯ 

กรรมการ เจา้หนา้ท ี
และพนักงานไดรั้บการคาดหวังวา่จะชว่ยตอ่ยอดผลประโยชน์ทางธรุกจิทถีกูตอ้งตามกฎหมายขอ
งบรษัิทฯ เมอืมโีอกาสเกดิขนึ กรรมการ เจา้หนา้ท ี และพนักงานจะตอ้งไมใ่ชท้รัพยส์นิ ขอ้มลู 
หรอืตําแหน่งภายในบรษัิทเพอืประโยชน์สว่นบคุคล หรอืแขง่ขันกับบรษัิทฯ นอกเหนือจากนัน 
กรรมการ เจา้หนา้ท ี และพนักงาน จะตอ้งไมห่ยบิฉวยโอกาสทางธรุกจิมาไวก้ับตัว 
(หรอืสง่ตอ่ใหบ้คุคลภายนอก) ซงึโอกาสทคีน้พบจากการใชท้รัพยส์นิหรอืขอ้มลูของบรษัิทฯ 
หรอืไดรั้บผ่านตําแหน่งของบคุคลดังกลา่ว 
ซงึเขาหรอืเธอมเีหตผุลใหเ้ชอืไดว้า่เป็นผลประโยชนข์อง Gates ซงึโอกาสเหลา่นีเป็นของ Gates 
เมอื 

 บรษัิทฯ ไดรั้บการเสนอหรอืไขวค่วา้หาโอกาสนัน  
 โอกาสดงักลา่วอยูใ่นอตุสาหกรรมหรอือยูใ่นสายธรุกจิของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ ไดทุ้ม่เทบคุลากรหรอืสงิอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ เพอืพัฒนาขนึ หรอื  
 บรษัิทฯ ไดจั้ดหาทรัพยากรหรอืเงนิทนุเพอืใหไ้ดม้า  

 
5. การรกัษาความลบั 

5.1 ขอ้มลูความลบั 

การเก็บรักษาขอ้มลูความลบัใหย้งัคงเป็นความลบัเป็นสงิทจํีาเป็นอยา่งยงิ 
ขอ้มลูความลบันันรวมถงึขอ้มลูใดก็ตามซงึไมไ่ดเ้ปิดเผยสูส่าธารณชน 
สงินยีงัรวมถงึขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมทางธรุกจิในปัจจบุันและทคีาดวา่จะมใีนอนาคตของ 
Gates รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง 

 การดําเนนิงาน 
 การกําหนดราคา 
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 สงิประดษิฐค์ดิคน้ 
 ขนัตอนกระบวนการ 
 ผลการดําเนนิงานทางการเงนิและขอ้มลู 
 การคาดการณ์ 
 ความลบัทางการคา้ และ "ความรูแ้ละทกัษะ" 
 โอกาสในการซอืหรอืขายกจิการ 
 การวจัิยและพัฒนา 
 ขอ้มลูเกยีวกบัลกูคา้และซพัพลายเออร ์
 ขอ้มลูทใีชร้ะบตุวับคุคลไดซ้งึไดรั้บจากพนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์

หรอืบคุคลภายนอก  
 ขอ้มลูทยีงัไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณะทไีดรั้บจากบคุคลภายนอก 

พรอ้มดว้ยความคาดหวงัวา่ขอ้มลูนันจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั และ  
 ผังองคก์ร และ/หรอืขอ้มลูอนื ๆ เกยีวกบัการระบตุวัตนของพนักงาน หนา้ท ี

คา่ตอบแทน หรอืประสบการณ์ของพนักงาน 
 

คณุไมค่วรพูดคยุเนือหาเกยีวกับงานทเีป็นความลับกับเพอืน ญาต ิ
หรอืผูอ้นืทไีมไ่ดเ้ป็นพนักงาน หรอืพูดคยุในทสีาธารณะ อยา่งเชน่ ลฟิท ์ รถโดยสารสาธารณะ 
(รวมถงึเครอืงบนิ) หรอืในหอ้งอาหาร  

หา้มมใิหก้รรมการ เจา้หนา้ท ี หรอืพนักงานเปิดเผยขอ้มลูความลับ 
หรอืขอ้มูลทเีป็นทรัพยส์นิของบรษัิทแกบุ่คคลใดก็ตามทังภายในและภายนอกบรษัิทฯ เวน้แต่ (1) 
ผูท้ไีดรั้บขอ้มลูเป็นพนักงานของบรษัิทฯ 
และจําเป็นตอ้งไดข้อ้มูลนันเพอืปฏบิัตงิานทตีนไดรั้บมอบหมายมาใหรั้บผดิชอบ (2) 
ผูท้ไีดรั้บขอ้มลูเป็นบคุคลภายนอกซงึไม่ใชพ่นักงานแตไ่ดรั้บอนุญาตอย่างเหมาะสมจากผูรั้บมอ
บอํานาจตามกฎหมายของบรษัิทฯ ใหส้ามารถรับขอ้มลูนันได ้ ขอ้ซักถามทังหมดเกยีวกับ Gates 
จากบคุคลทไีมใ่ชพ่นักงาน อยา่งเชน่ นักวเิคราะหก์ารเงนิ หน่วยงานรายงานเครดติ 
นักขา่วและสอืมวลชน 
ตอ้งไดร้ับการจัดการใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและขันตอนวธิกีารของบรษัิทฯ 
เพอืเป็นการปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคับของ Regulation Fair Disclosure ไม่เพยีงเทา่นัน 
พนักงานเกอืบทังหมดจะถกูกําหนดใหเ้ซ็นขอ้ตกลงการรักษาความลับแยกตา่งหากขณะจา้งงาน 
หากคณุไม่แน่ใจว่าไดล้งนามในขอ้ตกลงดังกลา่วหรอืไม่ 
ปรกึษาแผนกทรัพยากรมนุษยข์องคุณเพอืขอสําเนาของเอกสารใดก็ตามทเีกยีวขอ้ง 
หรอืเอกสารนโยบายของหน่วยธรุกจิทคีณุสังกัด 

เมอืลาออกจากงานทบีรษัิทฯ หรอืหยุดใหบ้รกิาร 
คณุจะตอ้งสง่ขอ้มูลความลับทังหมดทคีรอบครองอยูค่นืทังหมด 
และจะตอ้งยังคงปกป้องขอ้มลูความลับทไีดรั้บมาระหวา่งชว่งเวลาทยีังคงทํางานหรอืใหบ้รกิารแ
กบ่รษัิทฯ คนืทังหมด ขอ้มลูทคีณุไดรั้บมาในการจา้งงานครังกอ่น ๆ 
ก็ควรไดรั้บการปฏบิัตเิชน่เดยีวกันนี 

ทังนีไมว่า่เนือหากอ่นหนา้จะระบุไวอ้ยา่งไรก็ตาม 
และจะมขีอ้ตกลงใหรั้กษาความลับของขอ้มูลหรอืหา้มเปิดเผยขอ้มูลหรอืไมก่็ตาม 
(ทังททํีาเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืทําในลักษณะอนืใด 
รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงขอ้ตกลงอันเป็นสว่นหนงึของสัญญาจา้งงาน สัญญาททํีาแยกตา่งหาก 
หรอืการตกลงจา้งงานหรอืตกลงคา่ตอบแทนทคีลา้ยคลงึกันนี) 
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ซงึนํามาบังคับใชก้ับลูกจา้งปัจจุบันหรอือดตีลกูจา้งหรอืไมก่็ตาม 
หลักจรรยาบรรณฉบับนีไมจํ่ากัดสทิธขิองลกูจา้งปัจจุบันหรอือดตีลกูจา้งในการจะสอืสาร 
ใหค้วามร่วมมอื หรอืการยนืเรอืงรอ้งเรยีนตอ่สาขา หน่วยงานผูแ้ทน 
หรอืนติบิุคคลททํีาหนา้ทกํีากับควบคุมหรอืบังคับใชก้ฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ 
หรอืรัฐบาลทอ้งถนิของสหรัฐฯ (รวมเรยีกว่า “หน่วยงานของรัฐ”) 
อันเกยีวกับการกระทําทอีาจเขา้ขา่ยละเมดิกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับของรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลทอ้งถนิของสหรัฐฯ 
หรอืเปิดเผยขอ้มลูต่อนติบิคุคลทเีป็นเจา้หนา้ทขีองรัฐ 
ซงึการกระทําไมว่่าจะกรณีใดก็ตามไดรั้บความคุม้ครองภายใตข้อ้บังคับการแจง้เบาะแสขอ้มูลขอ
งกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับดังกลา่ว ซงึเขา้เกณฑด์ังนีคอื (i) 
ในแต่ละกรณีการสอืสารหรอืการเปิดเผยขอ้มูลนันสอดคลอ้งกับกฎหมายทนํีามาใชบ้ังคับ และ (ii) 
ขอ้มลูทจีะเปิดเผยนันไมไ่ดม้าจากพนักงานปัจจุบันหรอือดตีพนักงานซงึไดรั้บทราบขอ้มลูดังกล่า
วภายใตเ้อกสทิธคิุม้ครองระหวา่งทนายและลูกความ 
เวน้แตท่นายอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนันไดภ้ายใตบ้ทบัญญัตขิอ้ท ี 17 CFR 205.3(d)(2) 
กฎเกณฑท์พีนักงานอัยการของรัฐซงึมคีวามเกยีวขอ้งไดป้ฏบิัต ิ หรอือนื ๆ 
ขอ้ตกลงใดก็ตามทขีัดแยง้กับขอ้กําหนดขา้งตน้ 
ใหถ้อืวา่ไดรั้บการแกไ้ขจากบรษัิทแลว้เพอืใหส้อดคลอ้งกับขอ้กําหนดขา้งตน้ 

5.2 ขอ้มลูสว่นบคุคล 

ในการดําเนนิธรุกจินัน เราไดรั้บและเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ป็นจํานวนมาก 
การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลเกยีวกบัพนักงานของบรษัิทฯ จะถกูจํากดัวงเฉพาะในกลุม่บคุลากรของ 
Gates “ทจํีาเป็นตอ้งทราบ” 
และจะถา่ยโอนไปยงัพนักงานคนอนืหรอืบคุคลภายนอกไดก้็มคีวามจําเป็นทางดา้นธรุกจิ 
หรอืเพอืสนองขอ้เรยีกรอ้งการตรวจสอบทชีอบดว้ยกฎหมาย 
หรอืปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมาย 
พนักงานทรัีบผดิชอบในการรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งรับรองวา่ขอ้มลูนันจะตอ้งไมถ่กูเปิดเผยอยา่ง
ไมเ่หมาะสม หรอืถกูใชง้านผดิประเภท 
โปรดดทูหีลักปฏบิตัสิากลวา่ดว้ยการรักษาความเป็นสว่นตวัภายในองคก์ร (Global Internal Privacy 
Principles) ของ Gates 
และนโยบายเฉพาะเรอืงนใีนระดบัภมูภิาครวมถงึนโยบายความเป็นสว่นตวัของ Gates Industrial 
Europe SARL ซงึอยูใ่นหนา้ Global Policies เพอืรับทราบขอ้มลูเพมิเตมิ 

หากคณุประสงคจ์ะขอดขูอ้มลูสว่นบคุคลทเีราเก็บไว ้ หรอืคณุมคํีาถามใด ๆ 
ทเีกยีวขอ้งกบัขอ้มลูดงักลา่ว โปรดตดิตอ่ไปท ีprivacy@gates.com 

6. คณุภาพ 

คณุภาพคอืคา่นยิมหลกัท ี Gates 
เรามวีฒันธรรมของความมุง่เนน้หลกัการเพอืใหบ้รรลมุาตรฐานดา้นคณุภาพ 
พนักงานของเราสามารถทจีะคาดคะเนความตอ้งการของลกูคา้ในเชงิรกุ 
และทําใหเ้กนิความคาดหวงัของลกูคา้ Gates ยดึมนัตอ่คณุภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์
ระบบ และบรกิารโดยไมย่อ่หยอ่น 
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7. การเจรจาธรุกจิอยา่งเป็นธรรม 

7.1 การแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรมและการเคารพกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดและกา
รแขง่ขนัทเีป็นธรรม 

เราสนับสนุนแนวปฏบิตัทิางการคา้ในระดบัสากลทมีคีวามเป็นธรรม 
ซงึจําเป็นตอ่การสง่เสรมิธรุกจิแบบเสร ี หลกัการของ Gates 
วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัทเีป็นธรรม 
รวมถงึนโยบายระดบัทอ้งถนิทเีกยีวขอ้งทงัหมด 
สะทอ้นถงึคํามนัของเราในการสง่เสรมิการแขง่ขนัและระบบการคา้ในธรุกจิเสร ี และพบไดใ้นหนา้ 
Global Policies 
นโยบายของเราคอืการเคารพกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัทเีป็นธรรมทังหมดทเีกยีว
ขอ้งและปฏบิตัติามอยา่งเต็มท ี

 

ในหลายประเทศ 
มขีอ้หา้มมใิหม้กีารตกลงกันระหวา่งคูแ่ข่งเกยีวกับการกําหนดราคาสนิคา้ 
การแขง่ขันประกวดราคา ลกูคา้ทตีอ้งจูงใจใหซ้อืสนิคา้ หรอืพนืทใีหบ้รกิารตามภมูศิาสตร ์
ตัวอยา่งของพฤตกิรรมต่อตา้นการแขง่ขันเสรซีงึขัดตอ่กฎหมาย รวมถงึ 

 การฮวัประมลูกบัคูแ่ขง่ 
 การแบง่สรรลกูคา้หรอืตลาด 
 การตรงึชว่งราคาหรอืกําหนดราคาตําสดุหรอืสงูสดุ 
 การตรงึจํานวนผลผลติ หรอืจํากดัการจัดสง่สนิคา้ 
 การกําหนดสว่นลด เงนิคนื หรอืเงอืนไขการชาํระหนคีา่สนิคา้ 
 การรว่มกนัควําบาตรซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้บางราย และ 
 การแลกเปลยีนขอ้มลูเกยีวกับกําไร ตน้ทนุ ราคา หรอืขอ้ตกลง 

หรอืเงอืนไขการขายสนิคา้ 
 

การละเมดิกฎหมายดงักลา่วนันอาจมผีลใหเ้กดิโทษทงัทางอาญาและทางแพง่กบับรษัิทฯ 
และพนักงานของบรษัิท  

มคีวามเขา้ใจบทบัญญัตขิองกฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและการแข่งขันทเีป็นธรรมภายใ
ตข้อบเขตอํานาจตามกฎหมายในหลาย ๆ ทซีงึ Gates ทําธุรกจิอยู่ อาจเป็นเรอืงยาก 
การตดิต่อกับคู่แข่งอาจนําภัยมาสูต่ัวได ้
ขอ้ตกลงระหว่างคู่แข่งทอีาจกอ่ใหเ้กดิความทา้ทายทางกฎหมายนันไม่จําเป็นตอ้งเป็นลายลักษ
ณ์อักษรหรอืถูกตอ้งตามจรงิ 
บ่อยครังทมีกีารดําเนนิคดกีรณีการทําขอ้ตกลงซงึขัดต่อกฎหมายโดยอาศัย พยานแวดลอ้ม 
(circumstantial evidence) ทมีาจาก “การพูดจาทักทาย” “พูดคุยแบบเป็นกันเอง” 
และการแลกเปลยีนขอ้มูลทางธุรกจิ “ทไีมม่พีษิมภีัย” 
คุณจงึควรหลกีเลยีงการพูดคุยเจรจาในลักษณะนัน 
ไม่ว่าจะเกดิขนึในวงสนทนาทเีป็นทางการกลุ่มใหญ่ หรอืในงานสังคม อย่างเชน่ 
การพบปะกันภายหลังการประชมุสมาคมการคา้ เมอืเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มดา้นการคา้ธุรกจิ 
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คุณก็ควรระมัดระวังตัว หรอืการทําโครงการร่วมซงึมบีรษัิทคู่แข่งรวมอยู่ดว้ย 
แมว้่าโครงการเหล่านันจะเขา้ข่ายการทําประโยชน์สาธารณะก็ตาม 

หากคูแ่ขง่รายใดก็ตามหยบิยกหวัขอ้ทมีคีวามละเอยีดออ่นเกยีวกบัการแขง่ขนั 
หรอืประเด็นอนื ๆ ขนึมาสนทนา ซงึคณุเชอืมนัวา่อาจเขา้ขา่ยการละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด 
กฎหมายการแขง่ขนัทเีป็นธรรม หรอืนโยบายบรษัิทฯ เรา 
คณุควรปฏเิสธอยา่งแข็งขนัทจีะสนทนาประเด็นนใีนทนัท ี
และแจง้เรอืงนใีหก้บับคุคลในหน่วยธรุกจิทคีณุสงักดัซงึเห็นวา่เหมาะสมไดรั้บทราบ 
หรอืโทรหาสายดว่นจรยิธรรมและการกํากบัดแูลการปฏบิตัหินา้ทโีดยเร็วทสีดุเทา่ทจีะทําได ้  

7.2 สขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน 

เรายดึมนัในการจัดเตรยีมสภาพแวดลอ้มการทํางานทปีลอดภัย 
ดว้ยเป้าหมายลดการบาดเจ็บในสถานททํีางานใหเ้ป็นศนูย ์
สภาวะการทํางานทดีตีอ่สขุภาพและปลอดภยัตลอดจนการป้องกนัเหตรุา้ย 
คอืสงิจําเป็นอยา่งยงิในการดําเนนิธรุกจิของเรา 
เราตอ้งเคารพกฎหมายดา้นสขุภาพและความปลอดภยัทงัหมดทเีกยีวขอ้ง 
หากสภาพแวดลอ้มทคีณุปฏบิตังิานอยูก่ลบักลายเป็นไรค้วามปลอดภยัหรอืเป็นอนัตราย 
ใหว้างมอืจากงานททํีาโดยทนัทแีละแจง้ใหบ้คุคลในหน่วยธรุกจิทเีหมาะสมไดท้ราบเพอืจะรายงาน
ปัญหาน ีหรอืใชส้ายดว่นจรยิธรรมและการกํากบัดแูลการปฏบิัตหินา้ท ี

คณุมคีวามรับผดิชอบทจีะตอ้งทําดังนี 

 ป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตรุา้ยและการบาดเจ็บขนึ 
โดยรักษาสภาพแวดลอ้มการทํางานทปีลอดภยั 

 ปฏบิตัติามขนัตอนวธิกีารและวธิปีฏบิตังิานอยา่งปลอดภยั 
 ทําตนใหเ้ป็นตัวอยา่งของผูอ้นื 
 ศกึษาวธิกีารบง่ชสีภาวะไมป่ลอดภัยและ  
 รายงานเหตุรา้ย การบาดเจ็บ หรอืสภาวะการทํางานทไีมป่ลอดภัย 

หรอืสถานการณ์ทมีกีารประทษุรา้ยตอ่กายและจติใจผูอ้นื 
 

พนักงานผูท้ปีฏบิตังิานในขณะมนึเมาดว้ยฤทธขิองแอลกอฮอลห์รอืสารภายใตก้ารควบคมุเป็
นอนัตรายตอ่ทงัตนเอง พนักงานคนอนื ๆ และสาธารณชนทวัไป บรษัิทฯ 
หา้มมใิหพ้นักงานครอบครองและใชแ้อลกอฮอลแ์ละสารควบคมุภายในสถานททํีางาน 
หรอืในขณะขบัขพีาหนะทมีเีครอืงยนตห์รอืใชง้านเครอืงจักรอนื ๆ เมอืปฏบิตังิานใหก้บับรษัิทฯ 
แตถ่งึกระนัน พนักงานก็อาจบรโิภคเครอืงดมืทมีแีอลกอฮอลไ์ดใ้นงานเลยีงทบีรษัิทฯ 
อนุญาตใหจั้ดขนึ หรอืเมอือยูใ่นสภาพแวดลอ้มดา้นธรุกจิทกีฎหมายอนุญาต อยา่งเชน่ 
กจิกรรมสนัทนาการความบนัเทงิสําหรับลกูคา้ อยา่งไรก็ตาม 
พนักงานก็ควรปฏบิตัตินอยา่งมคีวามรับผดิชอบ และดมืแตพ่อประมาณ 

บรษัิทฯ 
มุง่มนัทจีะรักษาสถานททํีางานซงึปราศจากความรนุแรงหรอืมกีารพยายามทจีะใชค้วามรนุแรง 
Gates 
ไมย่อมโดยเด็ดขาดทจีะใหเ้กดิการกระทําและ/หรอืการพยายามทจีะใชค้วามรนุแรงในทกุพนืทขีอง
ททํีางาน 
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เราจะไมย่อมใหม้พีฤตกิรรมการละเมดิหรอืพฤตกิรรมทกีอ่ใหเ้กดิบรรยากาศของความรนุแรง 
การมุง่รา้ย หรอืการขม่ขู ่ไมว่า่ทมีาจะเกดิจากอะไรก็ตาม 
ไมอ่นุญาตใหพ้นักงานครอบครองอาวธุภายในอาณาบรเิวณของบรษัิทฯ ไมว่า่จะเวลาใดก็ตาม 
มาตรการเชงิรกุจะถกูนํามาใชเ้พอืลดโอกาสซงึจะเกดิการกระทําทใีชค้วามรนุแรง 
การกระทําหรอืความพยายามทจีะใชค้วามรนุแรงแตล่ะครังและทกุ ๆ 
ครังจะมมีาตรการตอบโตท้แีข็งกรา้วและทําอยา่งฉับพลนัทนัท ีซงึอาจรวมถงึการไลอ่อกจากงานท ี
Gates พนักงานทกุคนมคีวามรับผดิชอบทจีะตอ้งรายงานพฤตกิรรมทเีป็นภัยแกผู่บ้รหิารโดยทนัท ี  

 
7.3 การปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีม 

เรามุง่มนัอยา่งจรงิจังในเรอืงการปฏบิตัติอ่ผูอ้นือยา่งเทา่เทยีม 
สําหรับทงัพนักงานทกุคนของเรา ตลอดจนกระทงัผูส้มคัรทมีคีณุสมบตัเิขา้เกณฑก์ารจา้งงาน 
โอกาสทเีทา่เทยีมในทกุมติขิองการจา้งงานคอืหนงึในความเชอืทมีนัคงและเป็นพนืฐานทสีดุของเร
า และเราจะไมอ่ดทนตอ่การเลอืกปฏบิตั ิ การคกุคาม 
หรอืการตอบโตท้ไีมช่อบดว้ยกฎหมายอยา่งเด็ดขาด  

เราทกุคนตา่งมคีวามรับผดิชอบทจีะชว่ย Gates 
ในการจัดทําบรรยากาศแวดลอ้มในการทํางานทปีราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ การคกุคาม 
หรอืการตอบโต ้ การกลนัแกลง้ (ทงัทางกายหรอือยา่งอนื) การเหยยีดหยาม การกอ่ความวุน่วาย 
การขดัขวาง หรอืการประพฤตตินแบบไรค้วามเป็นมอือาชพีอนื ๆ บรษัิทฯ 
จะไมย่อมใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคามโดยตดัสนิจากปัจจัยดา้นอาย ุ เชอืชาต ิ สผีวิ เพศ 
รสนยิมทางเพศ อตัลักษณ์ทางเพศหรอืการแสดงออกทางเพศ สถานะคนขา้มเพศ ศาสนา 
สญัชาตทิกํีาเนดิ บรรพบรุษุ ความเป็นประชากร ความพกิาร 
สถานะการเป็นทหารผา่นศกึหรอืการสมรส ขอ้มลูดา้นพันธกุรรม การตงัครรภ ์ การใหกํ้าเนดิบตุร 
หรอืสภาวะทางการแพทยท์เีกยีวขอ้งกนั หรอืสถานะอนื ๆ 
ทไีดรั้บความคุม้ครองโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎหมายของรัฐ หรอืกฎหมายทอ้งถนิ 
(รวมเรยีกวา่ “ประเภททไีดรั้บความคุม้ครอง”) ในขณะตดิตอ่ธรุกจิกบัพนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์
หรอืผูต้ดิตอ่ทางธรุกจิอนืนอกเหนอืจากน ี บรษัิทฯ จะไมอ่ดทนอดกลนั ไมเ่อาโทษ 
หรอือนุญาตใหม้กีารคกุคามทางเพศจากเพอืนรว่มงาน หวัหนา้งาน ลกูคา้ ผูข้ายสนิคา้ 
หรอืบคุคลใดก็ตามซงึทําธรุกจิรว่มกบับรษัิทฯ 
การละเมดินโยบายนอีาจทําใหถ้กูดําเนนิการทางวนัิยตามทเีหมาะสม 
ซงึมโีทษขนัสงูสดุและรวมถงึการไลอ่อกจากงาน หากคณุไดพ้บเห็นการละเมดินโยบายน ี
แจง้เรอืงนใีหก้บับคุคลในหน่วยธรุกจิทคีณุสงักดัซงึเห็นวา่เหมาะสมไดรั้บทราบ 
หรอืโทรหาสายดว่นจรยิธรรมและการกํากบัดแูลการปฏบิตัหินา้ทโีดยเร็วทสีดุเทา่ทจีะทําได ้

7.4 ความหลากหลายและการมสีว่นรว่ม 

ท ี Gates 
ความหลากหลายของพนักงานเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิ 
พนืฐานทมีคีวามหลากหลายของพนักงานของเราสง่เสรมิใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละประสทิธภิา
พทมีากขนึ ในการรองรับลกูคา้จากทวัทกุมมุโลกของเรา 
เรามุง่มนัตอ่สภาพแวดลอ้มการทํางานทเีปิดกวา้ง มสีว่นรว่ม และใหค้วามเคารพซงึกนัและกนั 
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7.5 สภาพแวดลอ้ม 

เรามุง่มนัทจีะดําเนนิธรุกจิในทวัโลกดว้ยความเคารพตอ่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ
พนักงานมคีวามรับผดิชอบทจีะปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานดา้นสงิแวดลอ้มทเีกยีวขอ้ง 
การจัดการขยะทเีป็นของแข็งและมอีนัตรายตอ้งทําดว้ยความรับผดิชอบและสอดคลอ้งกบักฎหมาย
ทเีกยีวขอ้ง 
พนักงานไดรั้บการสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัตินโดยคํานงึถงึสงิแวดลอ้มและมคีวามยงัยนืในทกุครังทสี
ามารถทําได ้

หากคณุไดพ้บเห็นการละเมดิกฎหมายดา้นสงิแวดลอ้มทนํีามาใชบ้งัคบั 
แจง้เรอืงนใีหก้บับคุคลในหน่วยธรุกจิทคีณุสงักดัซงึเห็นวา่เหมาะสมไดรั้บทราบ 
หรอืโทรหาสายดว่นจรยิธรรมและการกํากบัดแูลการปฏบิตัหินา้ทโีดยทันท ี

7.6 ความสมัพนัธก์บัซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้ 

ความสัมพันธร์ะหวา่งซัพพลายเออรแ์ละลกูคา้ของเราอยูบ่นพนืฐานการปฏบิัตทิชีอบดว้ยก
ฎหมาย มปีระสทิธภิาพ และความยตุธิรรม 
คณุภาพของความสัมพันธก์ับซพัพลายเออรข์องเราบอ่ยครังทเีกยีวพันโดยตรงกับคณุภาพความสั
มพันธก์ับลกูคา้ หลักจรรยาบรรณสําหรับซพัพลายเออรข์อง Gates 
กําหนดแนวทางปฏบิัตทิแีนะนําอันเกยีวกับการสรา้งและรักษาไวซ้งึความสัม 
พันธก์ับซพัพลายเออร ์ซงึคณุเองก็ควรศกึษา นโยบายนีมอียูท่ ี
https://www.gates.com/us/en/about-us/policies 

กรรมการ เจา้หนา้ท ี
และพนักงานตอ้งตดิตอ่ธรุกจิกับซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้บนพนืฐานของความยตุธิรรมและซอืสัต
ย ์ Gates มนีโยบายทจีะขายสนิคา้หรอืบรกิารอยา่งมคีณุธรรม 
และหลกีเลยีงการแสดงความคดิเห็นเกยีวกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารของคูแ่ขง่ในเชงิดถูกู กรรมการ 
เจา้หนา้ท ี และพนักงานควรมคีวามระมัดระวังเมอืตอ้งใหค้วามเห็นเกยีวกับคณุสมบัต ิ
สถานะทางการเงนิ หรอืปัญหาทเีกยีวกับกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับซงึอาจเกดิขนึของคูแ่ขง่  

การซอืและขายตอ้งเกดิขนึตาม “ราคาตลาด” ปลอดจากการจ่ายหรอืรับเงนิใตโ้ต๊ะ 
การตดิสนิบน ค่านายหนา้ทเีป็นความลับ ของกํานัล หรอืการเออืประโยชน์ 
การใหห้รอืรับของกํานัลทมีมีูลค่าตํา หรอืสันทนาการความบันเทงิทสีมเหตุสมผลเป็นสงิททํีาได ้
เมอืกฎหมายอนุญาตและสอดคลอ้งกับนโยบายของบรษัิทฯ 
ตลอดจนธรรมเนียมทางธุรกจิในทอ้งถนิ 
มอบใหห้รอืรับจากบุคคลร่วมทําธุรกจิหรอืกําลังหาชอ่งทางทจีะร่วมธุรกจิกับบรษัิทฯ 
ของกํานัลและสันทนาการความบันเทงิทอีนุญาตนันไม่ควรเขา้ลักษณะหรอืมมีูลค่าอันอาจถอืเป็
นประโยชน์สว่นบุคคลผูรั้บได ้ หรอืกอ่ใหเ้กดิขอ้ผูกพัน (ทังทอีาจถูกมองว่าจะเป็นหรอืเป็นจรงิ) 
ในสว่นของผูรั้บ หรอืเมอืถูกตรวจสอบอย่างละเอยีดจากสาธารณะ 
จะมผีลสะทอ้นทไีม่น่าพงึพอใจกลับมาทตีัวบรษัิทฯ หรอืผูม้อบให ้ หรอืผูรั้บ 
เงนิสดหรอืสงิทมีมีูลค่าเทยีบเท่าเงนิสด (รวมถงึบัตรกํานัล) ไม่ใชส่งิทจีะมอบใหห้รอืรับมาได ้
แต่ถงึกระนัน Gates ก็ตระหนักว่าพนักงานก็มคีวามสัมพันธส์ว่นตัวนอกบรษัิทฯ 
ซงึก็มหีลายสถานการณ์ทคีวามสัมพันธส์ว่นตัวและดา้นธุรกจิก็อาจทับซอ้นกันได ้
พนักงานไดรั้บการสง่เสรมิใหค้ดิอย่างรอบคอบเกยีวกับของกํานัลทใีหแ้ละรับมา 
ภายใตบ้รบิทความสัมพันธด์ังกล่าวนัน เพอืทจีะมันใจไดว้่าชอบดว้ยกฎหมาย มคีวามเหมาะสม 
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และถูกมองว่าเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์นัน ๆ โปรดศกึษานโยบายของกํานัลของ Gates 
และขอ้ท ี 4 ของนโยบายต่อตา้นการทุจรติทอียู่บนหนา้ Global Policies 
เพอืรับทราบแนวปฏบิัตทิแีนะนําในรายละเอยีดทเีขยีนไวใ้นนโยบายของบรษัิท 
เกยีวกับของกํานัล สันทนาการความบันเทงิ และการตอ้นรับ  

กรรมการ เจา้หนา้ท ี และพนักงาน 
ควรใหโ้อกาสดา้นการแข่งขันแกซ่ัพพลายเออรท์จีะไดรั้บส่วนแบ่งจากปรมิาณการจัดซอืสนิคา้ข
องเรา รวมถงึธุรกจิของซัพพลายเออรซ์งึม ี

ผูด้อ้ยโอกาส ชนกลุ่มนอ้ย หรอืสตรเีป็นเจา้ของ 
และจัดทํารายชอืของซัพพลายเออรท์สีง่สนิคา้ให ้
เพอืทเีราจะสามารถตอบสนองและทําไดเ้กนิความคาดหวังของลูกคา้อย่างสมําเสมอในแง่ของคุ
ณภาพ ตน้ทุน และการจัดสง่ 

คณุจะตอ้งไมต่กลงทําสญัญาอนัมเีจตนาเพอืผกูพันบรษัิทฯ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต บรษัิทฯ 
มนีโยบายเกยีวกบัสญัญามาตรฐานทพีรอ้มใชแ้ละการเซน็อนุมตั ิ
ซงึจะระบตุวับคุคลทมีอํีานาจอนุมตั ิ (“การมอบอํานาจ”) และเป็นผูล้งนามในสญัญาทจีะผกูพัน 
Gates โดยทนีโยบายเหลา่นันเก็บไวภ้ายใตห้วัขอ้ Employee Toolbox 
(กลอ่งเครอืงมอืของพนักงาน ) บนระบบอนิทราเน็ตของ Gates 
หากมขีอ้สงสยัเกยีวกบัตวัพนักงานทมีอํีานาจอนุมตัสิญัญาดงักลา่ว ตดิตอ่แผนกการเงนิบรษัิทของ 
Gates หากมขีอ้สงสยัเกยีวกบัตวัพนักงานทมีอํีานาจลงนามในสญัญาดงักลา่ว 
ตดิตอ่แผนกกฎหมายของ Gates  

7.7 สทิธมินษุยชน 

เรามุง่มนัตอ่การเคารพสทิธมินุษยชนโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสทิธมินุษยชนระดบัสากล 
Gates 
ใหก้ารรับรองวา่ผลติภณัฑข์องเราผลติขนึภายใตส้ภาพการทํางานทใีหค้วามเคารพตอ่ผูท้ผีลติสนิค ้
าและตอ่ชมุชนทอียูร่ายรอบ บรษัิทฯ ไดนํ้านโยบายวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนมาใชบ้ังคบัในองคก์ร 
สําเนาของนโยบายวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนมอียูบ่นหนา้ Global Policies 

8. การปกป้องและใชท้รพัยส์นิของบรษิทั 

8.1 การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ 

 เราใชค้อมพวิเตอร ์ เครอืงโทรสาร เครอืงถา่ยเอกสาร 
ตลอดจนระบบและอปุกรณ์เพอืงานธรุกจิอนื ๆ 
เพอืเพมิคณุภาพและประสทิธภิาพใหก้บับรกิารของเรา 
คณุควรใชร้ะบบและอปุกรณ์ดงักลา่วนันเพอืตอ่ยอดวตัถปุระสงคท์เีกยีวขอ้งกบัธรุกจิของ Gates 
เชน่เดยีวกนัตอ่ไป 
ถงึแมพ้นักงานจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชท้รัพยากรและระบบเพอืวตัถปุระสงคส์ว่นตวัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
แตก่็ควรใชอ้ยา่งมคีวามรับผดิชอบ และใชใ้นวธิกีารซงึไมก่อ่ความเสยีหายตอ่ตวัทรัพยส์นิ 
หรอืกอ่ความสญูเสยี ความรับผดิ หรอืความเสยีหายแกบ่รษัิทฯ 
การใชง้านระบบและอปุกรณ์เหลา่นทีังหมดจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารพจิารณาเห็นชอบของทางบรษัิทฯ 
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยจะตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายทเีกยีวขอ้งรวมทงันโยบายการใชง้านซงึเป็นทยีอมรับ 
หรอืนโยบายการใชง้านควบคู ่ ตลอดจนนโยบายทเีกยีวขอ้งกบัเทคโนโลยอีนื ๆ ของ Gates 
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ซงึทงัหมดมอียูใ่นหนา้ Global Policies โดยทัวไป 
พนักงานไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึเทคโนโลยทีหีลากหลายของบรษัิทฯ 
ทสีอดคลอ้งกบัหนา้ทงีานของพวกตน บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการจํากดัการเขา้ถงึดว้ยวธิกีารใด ๆ 
ก็ตาม รวมถงึการยกเลกิการเขา้ถงึขอ้มลู คณุอาจถกูลงโทษทางวนัิยซงึอาจรนุแรงถงึขนัไลอ่อก 
หากละเมดินโยบายน ี  

ขอ้ความ เอกสาร ขอ้มลู และเนอืหาอนื ๆ ทสีรา้งขนึโดย นําเขา้ไป 
หรอืเก็บรักษาไวใ้นระบบหรอือปุกรณ์ของเราถอืเป็นทรัพยส์นิของบรษัิทฯ 
ภายใตก้ฎหมายทเีกยีวขอ้ง เราอาจเขา้ถงึ ตรวจสอบ ตดิตาม 
และ/หรอืเปิดเผยเนอืหาเหลา่นันไดต้ลอดเวลา โดยแจง้หรอืไมแ่จง้ใหค้ณุทราบ 
นยีงัรวมถงึขอ้ความในอเีมลทงัหมดและการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 

8.2 กจิกรรมทางการเมอืงและการกศุล  

ไมอ่นุญาตใหบ้รจิาคใหก้บัพรรคการเมอืง การรณรงคท์างการเมอืง 
ผูล้งสมคัรของพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทขีองรัฐในสหรัฐฯ หรอืในตา่งประเทศ 
หรอืองคก์รการกศุลโดยใชเ้งนิทนุหรอืทรัพยส์นิของบรษัิทฯ 
เวน้แตเ่ป็นการบรจิาคเพอืการกศุลทถีกูตอ้งตามกฎหมายและไดรั้บอนุญาตอยา่งเปิดเผย 
การบรจิาคเพอืการกศุลในนามของบรษัิทฯ 
หรอืทําโดยคําสงัหรอืคําแนะนําของเจา้หนา้ทขีองรัฐอาจนํามาซงึผลเสยีรา้ยแรงตอ่ตวับรษัิทฯ 
และพนักงานทเีกยีวขอ้งเอง ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติหลายฉบบั 
ซงึรวมถงึพระราชบญัญัต ิ Foreign Corrupt Practices Act และพระราชบญัญัต ิ UK Bribery Act 
ดงันัน นโยบายของบรษัิทฯ จงึกําหนดไวว้า่ 
การบรจิาคนันจะตอ้งไมถ่กูใชเ้พอืเออืประโยชนส์ว่นบคุคลทางออ้มใหแ้กเ่จา้หนา้ทขีองรัฐหรอืบคุค
ลธรรมดารายใดก็ตาม ดขูอ้ท ี6.0 ของนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติเพอืรับทราบขอ้ควรปฏบิตัเิพมิเตมิ 

ไมม่เีนอืหาสว่นใดในหลกัจรรยาบรรณนมีเีจตนาทจีะขดัขวางคณุไมใ่หส้ละเวลาหรอืเงนิทอง
สว่นบคุคลใหก้บัพรรคการเมอืงหรอืผูล้งสมคัรทคีณุชนืชอบ และบรษัิทฯ 
เองก็ยอมรับและสนับสนุนการมสีว่นรว่มของพนักงานในงานสาธารณกศุลหรอืงานบรกิารชมุชน 
และการบรจิาคเพอืสาธารณกศุล อยา่งไรก็ตาม 
คณุจะไมไ่ดรั้บการชดเชยหรอืไดรั้บเงนิคนืจากบรษัิทฯ 
สําหรับการเสยีสละเวลาหรอืเงนิทนุสว่นบคุคล เวน้แตจ่ะเขา้หลกัเกณฑข์องโครงการ Foundation 
Matching Gift Program หรอืโครงการอนืทคีลา้ยคลงึกนันขีอง Gates Industrial Corporation plc 
ซงึมผีลบงัคับใชอ้ยูใ่นขณะนัน 

8.3 การควบคมุทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มนีโยบายทจีะเปิดเผยรายงานและเอกสารซงึมเีนอืหาครบถว้น เป็นธรรม ถกูตอ้ง 
ทนัสมยั และใชภ้าษาทเีขา้ใจได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ทเีกยีวขอ้ง 
ซงึบรษัิทฯ ไดย้นืตอ่ หรอืสง่ใหก้บัสํานักงานคณะกรรมการกํากบั หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์ 
หน่วยงานของมลรัฐในสหรัฐฯ และทบีรษัิทใชเ้พอืเปิดเผยตอ่สาธารณะ 

นักลงทนุ เจา้หน ี
หรอืผูอ้นืทมีผีลประโยชนท์ชีอบดว้ยกฎหมายในขอ้มลูทางการเงนิของบรษัิทฯ นอกเหนอืจากนัน 
ในฐานะบรษัิททมีหีลกัทรัพยเ์สนอขายตอ่มหาชน บรษัิทฯ 
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จงึอยูภ่ายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทใีชกํ้ากบัควบคมุการบนัทกึบญัชขีองบรษัิท 
ซงึรวมถงึกฎหมายหลกัทรัพยข์องสหรัฐฯ บรษัิทฯ 
จงึตอ้งบันทกึกจิกรรมทางการเงนิใหถ้กูตอ้งตรงตามกฎหมายและแนวปฏบิตัทิางการบญัช ี
และใหข้อ้มลูทเีป็นปัจจบุนั ครบถว้น และถกูตอ้งแกห่น่วยงานรัฐบางสว่นหรอืทงัหมด 
ความซอืตรงของการรายงานทางการเงนิของ Gates นันอยูบ่นรากฐานของความถกูตอ้ง 
ตรงตามขอ้เท็จจรงิ และสมบรูณ์ครบถว้น ซงึบญัชแีละบนัทกึตา่ง ๆ ของเรายดึถอืในการจัดทํา 
บรษัิทฯ มคีวามคาดหวงัวา่พนักงานทมีสีว่นเกยีวขอ้งกบัการจัดทํา การประมวลผล 
หรอืการบนัทกึขอ้มลูดงักลา่วจะใชค้วามรับผดิชอบเพอืบรูณภาพของขอ้มลู 
พนักงานทกุคนตอ้งสามารถผลติรายงานดว่นใหก้บัฝ่ายบรหิารได ้ เหนอืสงิอนืใด 
สงินกํีาหนดใหร้ายงานนันจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูทถีกูตอ้งตรงตามจรงิ 
และมกีารบนัทกึบญัชอียา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระบบการควบคมุภายในและปฏบิตัติามหลกัการบั
ญชซีงึเป็นทยีอมรับโดยทวัไป 

ทงันไีมว่า่ขอ้ความกอ่นหนา้จะเป็นอยา่งไรก็ตาม 
พนักงานจะถกูเลกิจา้งหากพบวา่มสีว่นเกยีวขอ้งกบัการสง่ใบแจง้หนหีรอืรายงานคา่ใชจ้า่ยททํีาปลอ
ม ปลอมแปลงหรอืสบัเปลยีนเชค็ หรอืจงใจสงัจา่ยเงนิผดิ 
จัดการหรอืรายงานธรุกรรมทไีมไ่ดรั้บอนุญาต ขโมยหรอืยกัยอกทรัพยส์นิ 
จัดทําหรอืตบแตง่ขอ้มลูทางการเงนิเพอืใหผ้ลการดําเนนิงานทางการเงนิมตีวัเลขเพมิขนึหรอืลดตํา
กวา่ความเป็นจรงิ หรอืกระทําพฤตกิรรมทไีมเ่หมาะสมหรอืเป็นการฉอ้โกง เพอืแทรกแซงหรอื 
ใชอํ้านาจบังคบั ตบแตง่ หรอืชนํีาในทางทผีดิตอ่ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ คณะกรรมการบรหิาร 
ของบรษัิทในเครอืทมีคีวามเชอืมโยงกบับรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ไดม้กีารพัฒนาการควบคมุทางการเงนิ แนวทางปฏบิัต ิ
และขันตอนวธิกีารทอีอกแบบมาเพอืคุม้ครองทรัพยส์นิจากการขโมยหรอืยักยอก พนักงานทกุคน 
ไมว่า่จะทํางานอยูใ่นฝ่ายการเงนิหรอืสว่นอนืทเีกยีวขอ้งหรอืไมก็่ตาม 
จะตอ้งมคีวามรับผดิชอบทสํีาคัญในการระบกุจิกรรมทตีอ้งสงสัยทังหมด 
หากคณุพบเห็นหรอืมขีอ้วติกกังวลเกยีวกับความไมเ่หมาะสมทอีาจเกดิขนึ 
รวมทังถกูขอใหทํ้าบางสงิทคีณุรูว้า่ขัดกับการควบคมุทางการเงนิทนํีามาใชบ้ังคับ 
หรอืขันตอนวธิกีารหรอืแนวปฏบิัตทิใีชอ้ยู ่
คณุมหีนา้ทจีะตอ้งแจง้เรอืงนีใหก้ับบคุคลในหน่วยธรุกจิทคีณุสังกัดซงึเห็นวา่เหมาะสมไดรั้บทราบ 
หรอืแจง้ผา่นสายดว่นจรยิธรรมและการกํากับดแูลการปฏบิัตหินา้ท ี

8.4 ทรพัยส์นิทางปญัญา 

ทรัพยส์นิทางปัญญา คอื ทรัพยส์นิทมีคีวามสําคญัของบรษัิทฯ 
ซงึชว่ยใหเ้รารักษาขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนั ชอืเสยีง และแบรนดข์องเราไวไ้ด ้
และตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง ตวัอยา่งของทรัพยส์นิทางปัญญานันยงัรวมถงึ  

 ชอื Gates และชอืแบรนดอ์นื ๆ 
 ตราสญัลกัษณ์ทเีชอืมโยงกนั 
 สทิธบิตัร 
 เครอืงหมายการคา้ 
 ลขิสทิธ ิ
 ขอ้มลูความลบันันรวมถงึความลบัทางการคา้ 
 แนวคดิ สงิประดษิฐ ์และการพัฒนาผลติภณัฑ ์
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 กระบวนการและความรูแ้ละทกัษะในการผลติ และ  
 การวเิคราะห ์แผนการ และกลยทุธด์า้นการแขง่ขนั 

 
เครอืงหมายการคา้และตราสญัลกัษณ์ของเราควรใชใ้หส้อดคลอ้งกบันโยบายตลอดจนขนัต

อนวธิกีารของบรษัิทฯ 

คณุตอ้งปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาของ Gates 
ในขณะเดยีวกันก็พงึหลกีเลยีงไม่ไปละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้นืดว้ย 
หากคณุไดป้ระดษิฐห์รอืคน้พบขอ้มูลในระหวา่งทํางานอยูก่ับบรษัิทฯ 
คณุตอ้งแจง้ใหห้ัวหนา้งานไดท้ราบ 
และปฏบิัตกิับสงิประดษิฐห์รอืขอ้มลูทคีน้พบนันในฐานะทรัพยส์นิทางปัญญาทเีป็นความลับสดุยอ
ดของ Gates 
สงิประดษิฐห์รอืขอ้มูลทคีน้พบนันอาจตอ้งไดรั้บการคุม้ครองโดยจดทะเบยีนหรอืยนืขอจดสทิธบิั
ตรหรอืลขิสทิธภิายใตก้ฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

โปรดแจง้การใชง้านหรอืการละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของ Gates 
ใหก้ับบคุคลในหน่วยธรุกจิทคีณุสังกัดซงึเห็นวา่เหมาะสม ฝ่ายกฎหมายของ Gates 
หรอืแจง้ผ่านสายด่วนจรยิธรรมและการกํากับดูแลการปฏบิัตหินา้ท ี

9. การถกูตรวจสอบโดยเจา้หนา้ทรีฐัและการขอขอ้มลู 

นโยบายของเรา คอื ใหค้วามรว่มมอืกบัคํารอ้งขอเพอืตรวจสอบทกุรายการทสีมเหตสุมผล 
หากผูแ้ทนของรัฐบาลหรอืของหน่วยงานของรัฐขอสมัภาษณ์คณุ 
หรอืขอเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตหรอืเอกสารเพอืวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบ 
คณุตอ้งรบีโอนตอ่ใหก้บัหวัหนา้งานของคณุโดยทนัท ี
ซงึเป็นผูท้ตีอ้งนําเรอืงนไีปปรกึษากบัฝ่ายกฎหมายของ Gates ตอ่ไป 
ภายใตส้ถานการณ์ซงึคณุควรใหส้มัภาษณ์หรอืใหข้อ้มลูหรอืเอกสารของบรษัิทฯ 
แกหน่วยงานหรอืบคุคลใดก็ตาม คณุตอ้งนําความไปปรกึษากบัฝ่ายกฎหมายของ Gates กอ่น 
คณุยงัตอ้งเก็บรักษาเนอืหาขอ้มลูทงัหมด 
ทรีวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงเอกสารทเีป็นกระดาษหรอืเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์ อเีมล 
ซงึอาจเกยีวขอ้งกบัการสอบสวนทกํีาลงัดําเนนิอยู ่หรอืมเีหตผุลใหเ้ชอืไดว้า่น่าจะเกดิขนึ 

10. การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัและการรายงาน 

10.1 การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั 

พนักงานผูใ้ดก็ตามทลีะเมดิขอ้บงัคบัของหลกัจรรยาบรรณน ี
จะตอ้งมบีทลงโทษทางวนัิยซงึอาจรนุแรงถงึขนัไลอ่อก 
การเจตนาไมเ่คารพกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอนืทนํีามาใชบ้งัคบัอนัเป็นพนืฐานของหลกัจรรยาบ
รรณ บรษัิทฯ 
อาจตอ้งแจง้ความตอ่หน่วยงานทเีหมาะสมเพอืดําเนนิคดทีางอาญาหรอืทางแพง่กบัการกระทําละเมิ
ดดงักลา่วได ้
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10.2 ขนัตอนวธิกีารรายงานและขอ้ซกัถามอนื ๆ 

หากคณุเชอืวา่การกระทํากําลังเกดิขนึ อาจจะเกดิขนึ หรอือาจจะกําลังเกดิขนึนันฝ่าฝืน 
หรอือาจจะฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณฉบับนี หรอืนโยบายตา่ง ๆ ทอีา้งถงึในทนีี 
หรอืขอ้บังคับของกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บังคับทเีกยีวขอ้ง หรอืสถานการณ์ทเีกยีวกับระบบบัญช ี
การควบคมุภายในของระบบบัญชบีรษัิท หรอืสาระสําคัญของการสอบบัญช ี
หรอืหากคณุตอ้งการคําแนะนําเกยีวกับการปฏบิัตติน 
เราคาดหวังใหค้ณุนําเสนอประเด็นปัญหาใหบ้รษัิทไดพ้จิารณา 
ซงึคณุสามารถทําไดโ้ดยการรายงานตอ่ผูจั้ดการของคณุเอง 
หรอืบคุคลอนืในสายการบังคับบัญชาของคณุ เจา้หนา้ทฝ่ีายทรัพยากรมนุษย ์
หรอืฝ่ายกฎหมายของ Gates 
เราสนับสนุนใหค้ณุพูดคยุกับหัวหนา้งานหรอืผูจั้ดการเกยีวกับพฤตกิรรมทไีมช่อบดว้ยกฎหมายหรื
อขาดจรยิธรรมทเีกดิขนึจรงิหรอืสงสัยวา่จะเกดิขนึ 
และทกุครังทคีณุเกดิความไมแ่น่ใจวา่ควรปฏบิัตเิชน่ไรในบางสถานการณ์ หัวหนา้งาน ผูจั้ดการ 
หรอืเจา้หนา้ทแีผนกทรัพยากรมนุษยท์ไีดรั้บรายงานเนือหาซงึมคีวามเป็นไดท้จีะละเมดิไมป่ฏบิัติ
ตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี หรอืนโยบายตา่ง ๆ ทอีา้งถงึในทนีี 
หรอืขอ้บังคับของกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บังคับทเีกยีวขอ้ง หรอืสถานการณ์ทเีกยีวกับระบบบัญช ี
การควบคมุภายในของระบบบัญชบีรษัิท หรอืสาระสําคัญของการสอบบัญช ี
จะตอ้งนําขนึรายงานตอ่คณะกรรมการสอบบัญช/ีทปีรกึษาทัวไปของบรษัิทในทันท ี
ตามทกํีาหนดไวด้า้นลา่งนี 

นอกเหนือจากวธิทีอีธบิายขา้งตน้แลว้ คณุยังสามารถแจง้การละเมดิ 
หรอืการกระทําทตีอ้งสงสัยวา่จะละเมดิ หรอืขอ้วติกกังวลดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี  

(a) ทําเป็นหนังสอืสง่ไปท ี Gates Industrial Corporation plc, Attn: Audit 
Committee/ General Counsel, 1144 Fifteenth St., Suite 1400, Denver, 
Colorado 80202 

(b) สง่อเีมลไปท ีcompliance@gates.com 

(c) โดยโทร (โทรฟร)ี ไปยงัหมายเลขทจัีดเตรยีมไว ้
ซงึจะเหมาะกบัภาษาหรอืตําแหน่งทอียูข่องคณุ ซงึระบไุวใ้น ภาคผนวก ก 
หรอืตามขอ้มลูซงึพบไดท้ ี gatescorp.ethicspoint.com 
(ทงันเีนอืหาในภาคผนวกอาจถกูปรับปรงุแกไ้ขเป็นระยะ ๆ 
ซงึมทีปีรกึษาทวัไปหรอืผูท้ไีดรั้บมอบอํานาจจากเขาหรอืเธอดําเนนิการ) หรอื 

(d) การเขา้ถงึเว็บพอรท์ลัทจัีดทําโดยผูใ้หบ้รกิารทเีป็นบคุคลภายนอกของ Gates ท ี
gatescorp.ethicspoint.com 
หรอืเว็บพอรท์ลัทจัีดทําโดยผูรั้บชว่งดําเนนิการตอ่จากผูใ้หบ้รกิารทเีป็นบคุคลภายน
อก 
ซงึจะตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากทปีรกึษาทวัไปหรอืผูท้ไีดรั้บมอบอํานาจจากเขาหรอืเธอเ
ป็นระยะ ๆ 

คณุไมค่วรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิของการละเมดิหรอืการกระทําทคีาดวา่จะละเมดิดว้ยตัวเอ
ง และควรปลอ่ยใหเ้ป็นหนา้ทขีองผูท้เีหมาะสมภายในบรษัิทฯ เป็นผูจั้ดการ 
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พนักงานอาจรายงานการละเมดิหรอืการกระทําทคีาดวา่จะละเมดิ 

หรอืขอ้วติกกังวลทเีกดิขนึไดท้ังแบบเปิดเผยตัวตน ใหเ้ก็บเป็นความลับ หรอืปกปิดชอื 
แตค่วรเตรยีมขอ้มลูใหม้ากพอสําหรับบรษัิทฯ จะสามารถตดิตามผลได ้ (อาท ิ
ชอืของผูท้เีกยีวขอ้งกับการกระทําความผดิ วันท ี และลักษณะของการกระทําทเีกดิขนึ) บรษัิทฯ 
จะไม ่ (1) เปิดเผยชอืของบคุคลทรีายงาน 
และขอใหเ้ก็บขอ้มลูทรีะบตุัวตนของเขาหรอืเธอผูนั้นไวเ้ป็นความลับ หรอื (2) กระทําทกุวถิทีาง 
หรอืใชค้วามอดทนอดกลันตอ่การกระทําของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลอนื 
เพอืรับรองวา่ขอ้มลูทรีะบตุัวตนของบคุคลทรีายงานการละเมดิจะยังคงถกูปกปิด 
เวน้แตม่คีวามจําเป็นเพอืจะดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิอยา่งเพยีงพอ 
หรอืเป็นขอ้บังคับตามกฎหมายหรอืกระบวนการพจิารณาคด ี บรษัิทฯ 
จะใชค้วามเพยีรพยายามโดยสมเหตผุลทจีะปกป้องตัวตนของบคุคลทเีกยีวขอ้งหรอืใหพ้น้จากบคุ
คลซงึถกูรายงานการกระทําผดิ เวน้แตแ่ละจนกวา่การละเมดินันไดเ้กดิขนึจรงิ 
บคุคลใดก็ตามทเีกยีวขอ้งกับการตรวจสอบการกระทําทเีขา้ขา่ยประพฤตมิชิอบ 
ไมว่า่จะมอํีานาจหนา้ทใีดก็ตาม จะตอ้งไมป่รกึษาหรอืเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ 
กับบคุคลทไีมไ่ดเ้ขา้ร่วมการตรวจสอบ เวน้แตเ่ป็นขอ้กําหนดของกฎหมาย 
หรอืเมอืตอ้งขอคําแนะนําดา้นกฎหมาย 
และไดรั้บการคาดหมายวา่จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบอยา่งเต็มท ี

 
ฝ่ายใดก็ตามทมีผีลประโยชน์เกยีวขอ้งก็อาจรายงานการละเมดิ 

หรอืการกระทําทคีาดวา่จะละเมดิ หรอืขอ้วติกกังวลตามทรีะบใุนหลักจรรยาบรรณนีได ้
ซงึการรายงานดังกลา่วจะตอ้งใสช่อืของบคุคลทยีนืเรอืงรายงาน 

บรษัิทฯ คณะกรรมการสอบบัญช ี หรอืกรรมการ เจา้หนา้ท ี หรอืพนักงาน ไมอ่าจปลด 
ลดตําแหน่ง ระงับ ขม่ขู ่ ทํารา้ย หรอืกระทําการในลักษณะเลอืกปฏบิัต ิ การตอบโต ้
ทังทางตรงหรอืทางออ้มตอ่บคุคลทแีจง้เหตตุามทรีะบไุวใ้นหลักจรรยาบรรณฉบับนีดว้ยเจตนาบริ
สทุธ ิ หรอืใหค้วามชว่ยเหลอืคณะกรรมการตรวจสอบบัญช ี ผูบ้รหิาร 
หรอืบคุคลหรอืกลุม่บคุคลอนืใด ทรีวมถงึองคก์รของรัฐ 
หน่วยงานกํากับควบคมุหรอืบังคับใชก้ฎหมาย ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามรายงาน 
เพอืประโยชน์ในเรอืงความชดัเจน ขอ้หา้มเหลา่นีจงึใชก้ับ Gates Industrial Corporation plc 
ตลอดจนบรษัิทยอ่ยและบรษัิทในเครอืของ Gates Industrial Corporation plc 
ซงึขอ้มลูทางการเงนิถกูใสไ่วใ้นงบการเงนิรวมของ Gates Industrial Corporation plc. 
ในขณะเดยีวกัน การใชข้ันตอนวธิกีารรายงานเหลา่นีดว้ยเจตนาทไีมบ่รสิทุธ ิ
หรอืมลัีกษณะทเีป็นเท็จ หาสาระไมไ่ด ้ ก็ถอืวา่เป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณดว้ยเชน่กัน 
เราสนับสนุนการรายงานดว้ยตนเอง 
และหากคณุรายงานการละเมดิและมสีว่นเกยีวขอ้งกับการละเมดิในทางใดทางหนงึ Gates 
จะนําขอ้เท็จจรงิทคีณุรายงานดว้ยตนเองนีมาพจิารณาโทษทางวนัิยทเีกยีวขอ้งกับการละเมดิทเีกิ
ดขนึ 

11. การอนมุตัแิละการสละสทิธ ิการแกไ้ข การตคีวาม 

มขีอ้กําหนดบางประการของหลกัจรรยาบรรณฉบบันมีขีอ้กําหนดใหค้ณุปฏบิตัหิรอืละเวน้การ
ปฏบิตั ิ เวน้แตไ่ดรั้บอนุมตัจิากบคุคลทมีเีหมาะสม 
พนักงานทวัไปทไีมใ่ชเ่จา้หนา้ทรีะดบับรหิารทจีะขออนุมตัเิรอืงตา่ง ๆ 
ตามทรีะบใุนหลกัจรรยาบรรณฉบบัน ี จะตอ้งยนืขออนุมตัจิากทปีรกึษาทวัไป 
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การอนุมตัซิงึมเีจา้หนา้ทรีะดบับรหิารและกรรมการเขา้มาเกยีวขอ้งจะตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารของบรษัิทหรอืคณะกรรมการยอ่ยทเีกยีวขอ้ง  

และในขณะเดยีวกนัขอ้กําหนดอนื ๆ 
ของหลกัจรรยาบรรณฉบบันกํีาหนดใหค้ณุปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใินบางลกัษณะ 
และไมอ่นุญาตการยกเวน้บนพนืฐานของการขอรับการอนุมตั ิ
การสละสทิธติามขอ้บงัคบัซงึเกยีวกบัเจา้หนา้ทรีะดบับรหิารและกรรมการจะตอ้งขอความเห็นชอบจ
ากคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทหรอืคณะกรรมการยอ่ยทเีกยีวขอ้งเทา่นัน 
การสละสทิธทิอีนุญาตใหสํ้าหรับเจา้หนา้ทรีะดบับรหิารหรอืกรรมการ 
ภายใตห้ลกัจรรยาบรรณฉบบันจีะตอ้งเปิดเผยโดยทนัท ี ตามทกีฎหมายหลกัทรัพย ์
และ/หรอืกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยจ์ะกําหนด   

ทปีรกึษาทวัไปหรอืผูท้ไีดรั้บมอบหมายจากเขาหรอืเธอมสีทิธเิปลยีนแปลงเนอืหาทไีมเ่ป็นส
าระสําคญัของหลกัจรรยาบรรณนไีด ้ การเปลยีนแปลงเนอืหาอนื ๆ 
นอกจากนทีังหมดจะทําไดโ้ดยคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทเทา่นัน 
และจะตอ้งเปิดเผยตามขอ้กําหนดของกฎหมาย  

ในบางสถานการณ์ 
ก็ไมเ่ป็นทแีน่ชดัวา่ขอ้บงัคบัของหลักจรรยาบรรณฉบบันนัีนมเีจตนารมณ์เพอืใชก้บัการประพฤตบิาง
อยา่งหรอืไม ่
ในสถานการณ์ซงึทปีรกึษาทวัไปมอํีานาจและสทิธอิยา่งเต็มททีจีะตคีวามหลกัจรรยาบรรณฉบบัน ี
และสง่ตอ่สาระสําคญัใหก้บัคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทหรอืคณะกรรมการยอ่ยทเีกยีวขอ้ง 
เมอืไดรั้บการรับรองใหต้คีวาม การพจิารณาตดัสนิใจของคณะกรรมการบรหิารของบรษัิท 
หรอืคณะกรรมการยอ่ยซงึหลกัจรรยาบรรณนไีมอ่าจนําไปใชก้บัการประพฤตบิางอยา่ง 
จะตอ้งไมถ่อืวา่เป็นการสละสทิธอินัพงึมตีามขอ้กําหนดของหลักจรรยาบรรณฉบบันี
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ประเทศ  ภาษา  หมายเลขโทรศพัท ์เมอืมหีลายหมายเลขจะคนัดว้ยเครอืงหมายจลุภาค (,) 
อารเ์จนตนิา  สเปน/องักฤษ  0-800-555-0906, 0-800-444-8084 
ออสเตรเลยี  องักฤษ  1-800-339276 
บาหเ์รน  อาหรับ/องักฤษ  800-000-00, 800-00-001, 800-000-05 
เบลเยยีม  ดทัช/์องักฤษ  0800-77004 
บราซลิ  โปรตเุกส/องักฤษ  0800-8911667 
แคนาดา  องักฤษ  1-844-490-5805 
จนี  จนีแมนดารนิ/องักฤษ  10-800-120-1239, 10-800-712-1239 
สาธารณะรัฐเชค็  เชก็/องักฤษ  800-142-550 
ฝรังเศส  ฝรังเศส/องักฤษ  0800-902500 
เยอรมน ี เยอรมัน/องักฤษ  0800-1016582 
อนิเดยี  ฮนิด/ีทมฬิ/องักฤษ  000-800-100-1071, 000-800-001-6112 
อนิโดนเีซยี  องักฤษ  001-803-011-3570 หรอื 007-803-011-0160 
อติาล ี อติาล/ีองักฤษ  800-786907 
ญปีุ่ น  ญปีุ่ น/องักฤษ  0066-33-112505, 00531-121520 
เกาหลใีต ้ เกาหล/ีองักฤษ  00798-14-800-6599, 00308-110-480, 00798-1-1-009-8084 
ลกัแซมเบริก์  องักฤษ  800-2-1157 
มาเลเซยี  มลาย/ูองักฤษ  1-800-80-8641 
เม็กซโิก  สเปน/องักฤษ  001-800-840-7907, 001-866-737-6850 
โอมาน  อาหรับ/องักฤษ  ตดิตอ่โอเปอเรเตอร ์แลว้โทรฟรทีหีมายเลข 1-844-490-5805 
โปแลนด ์ โปแลนด/์องักฤษ  0-0-800-1211571 
รัสเซยี  รัสเซยี/องักฤษ  8-10-8002-6053011 
ซาอดุอีาระเบยี  อาหรับ/องักฤษ  1-800-10 
สงิคโปร ์ องักฤษ  800-1204201 
สเปน  สเปน/องักฤษ  900-991498 
ไตห้วนั  จนีแมนดารนิ/องักฤษ  00801-13-7956 
ไทย  ไทย/องักฤษ  001-800-12-0665204 
ตรุก ี ตรุก/ีองักฤษ  0811-288-0001 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ อาหรับ/องักฤษ  8000-021, 8000-555-66, 8000-061 
สหราชอาณาจักร  องักฤษ  0800-032-8483 
สหรัฐฯ  องักฤษ  1-844-490-5805 

 


