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คว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตและคว�มมุ่งมั�นัต่อจริัยธุรัรัม ค่อม�ตรัฐ�นัสูำงสุำด่ของธุุรักิจท่�เรั�
ยึด่ถ่ือม�ย�วนั�นั และในัฐ�นัะพนัักง�นั Babcock & Wilcox ก�รักรัะทำ�ของคุณ 

สิำ�งท่�คุณพูด่ และท่�สำำ�คัญยิ�งกว่� สิำ�งท่�คุณทำ� ส่ำงผลต่อช่ื่�อเส่ำยงของ B&W ในัก�รัส่ำง
มอบผลิตภััณฑ์์ท่�ยอด่เย่�ยม ก�รับริัก�รัท่�ตอบสำนัองคว�มต้องก�รั และโซื่ลูชัื่นัใหม่ ๆ 

แก่ลูกค้�ของเรั�ทั�วโลก

 คว�มมุ่งมั�นัอย่�งต่อเน่ั�องต่อม�ตรัฐ�นัสูำงสุำด่ด้่�นัคว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตของเรั� เป็็นัองค์ 
ป็รัะกอบท่�จำ�เป็็นัอย่�งยิ�งในัธุุรักิจของเรั� และม่คว�มสำำ�คัญต่อคว�มสำำ�เร็ัจในัรัะยะย�ว 
ของเรั� และน่ั�ค่อเหตุผลว่� เพรั�ะเหตุใด่เรั�จึงค�ด่หวังให้พนัักง�นัทุกคนัอ่�นัจรัรัย�บรัรัณ 
ท�งธุุรักิจ ทำ�คว�มเข้�ใจและป็ฏิิบัติต�มม�ตรัฐ�นัเหล่�น่ั�โด่ยเคร่ังครััด่ตลอด่เวล�

จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจกำ�หนัด่คว�มค�ด่หวังของบริัษััทท่�ม่ต่อกรัรัมก�รั ผู้บริัห�รั และพนัักง�นัทั�งหมด่ของบริัษััท 

ทั�งพนัักง�นัป็รัะจำ� พนัักง�นัพ�ร์ัทไทม์และพนัักง�นัชัื่�วครั�ว และท่�ม่ต่อซัื่พพล�ยเออร์ั ผู้ข�ย ผู้รัับเหม� นั�ยหน้ั� 

ตัวแทนั ท่�ป็รึักษั� และคู่ค้�กิจก�รัร่ัวมค้�ทั�งหมด่ท่�ด่ำ�เนิันัธุุรักิจในันั�มของ B&W ถึืงแม้ว่�จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจจะไม่
ครัอบคลุมทุกสำถื�นัก�รัณ์ท่�คุณอ�จเผชิื่ญ แต่ได้่กำ�หนัด่กรัอบก�รัตัด่สิำนัใจท�งจริัยธุรัรัมท่�สำอด่คล้องในัก�รัป็ฏิิบัติง�นั
ในัแต่ละวันั นัอกจ�กน่ั� B&W ยังมุ่งมั�นัในัก�รัป็กป้็องพนัักง�นัท่�ป็ฏิิบัติตนัอย่�งรัับผิด่ชื่อบ เม่�อพบเห็นัหร่ัอม่ข้อสำงสัำย 
และรั�ยง�นัพฤติกรัรัมท่�ไม่เป็็นัไป็ต�มแนัวท�งและคว�มค�ด่หวังของบริัษััทต�มท่�กำ�หนัด่ไว้ในัจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจ

เน่ั�องจ�กเป็็นัส่ำวนัหนึั�งของคว�มมุ่งมั�นัของเรั�ในัก�รัรัักษั�วัฒนัธุรัรัมองค์กรัท่�พนัักง�นัสำ�ม�รัถืขอคำ�แนัะนัำ� 

แจ้งข้อกังวล และรั�ยง�นัก�รัป็รัะพฤติผิด่ได้่โด่ยไม่ต้องเกรังกลัวก�รัตอบโต้ เรั�ค�ด่หวังให้คุณด่ำ�รังรัักษั�วัฒนัธุรัรัม
ท�งจริัยธุรัรัมท่�แข็งแกร่ังของ B&W ด้่วยก�รัตรัะหนัักถึืงสิำ�งท่�เรั�ค�ด่หวัง ก�รัตัด่สิำนัใจโด่ยใช้ื่วิจ�รัณญ�ณท่�ด่่ และ 
ก�รัแจ้งข้อกังวลเม่�อคุณม่คำ�ถื�มหร่ัอต้องก�รัคำ�แนัะนัำ�

คว�มมุ่งมั�นัของคุณท่�ม่ต่อจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจของเรั�และก�รัรัักษั�ม�ตรัฐ�นัด้่�นัคว�มซ่ื่�อสัำตย์ธุุรักิจของ B&W 

ม่คว�มสำำ�คัญอย่�งยิ�ง กรุัณ�สำละเวล�อ่�นัและทำ�คว�มเข้�ใจจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจ และนัำ�ไป็ใช้ื่เป็็นัแนัวท�งป็ฏิิบัติ 
ในัก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจของคุณในัทุก ๆ วันั

John J. Dziewisz

รัองป็รัะธุ�นัอ�วุโสำ ท่�ป็รึักษั�กฎหม�ยทั�วไป็ และป็รัะธุ�นัเจ้�หน้ั�ท่�กำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั Babcock&Wilcox

สำ�ส์ำนัจ�กป็รัะธุ�นัเจ้�หน้ั�ท่�กำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัสำ�ส์ำนัจ�กป็รัะธุ�นัเจ้�หน้ั�ท่�กำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั
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ห�กต้องก�รัดู่รั�ยก�รันัโยบ�ยและขั�นัตอนัก�รัด่ำ�เนิันัง�นัทั�งหมด่ของห�กต้องก�รัดู่รั�ยก�รันัโยบ�ยและขั�นัตอนัก�รัด่ำ�เนิันัง�นัทั�งหมด่ของ B&W โป็รัด่เข้�ไป็ท่�ส่ำวนัโป็รัด่เข้�ไป็ท่�ส่ำวนั 
นัโยบ�ยและขั�นัตอนัก�รัด่ำ�เนิันัง�นันัโยบ�ยและขั�นัตอนัก�รัด่ำ�เนิันัง�นั ในัอินัทรั�เน็ัตของบริัษััทในัอินัทรั�เน็ัตของบริัษััท B&W ของเรั�ของเรั�
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ยึด่มั�นัในัคว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตอย่�งมั�นัคงยึด่มั�นัในัคว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตอย่�งมั�นัคง

บทนัำ�และภั�พรัวมบทนัำ�และภั�พรัวม

คว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัต ค่อ รั�กฐ�นัของคว�มสำำ�เร็ัจของเรั� ในัฐ�นัะบุคคล คว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตส่ำวนั 
บุคคลของเรั� หม�ยถึืง ก�รัท่�ผู้อ่�นัไว้ว�งใจและให้เก่ยรัติเรั� และตรัะหนัักว่�เรั�จะซ่ื่�อสัำตย์เป็็ 
นัธุรัรัมและตรังไป็ตรังม� ในัฐ�นัะบริัษััท คว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัต หม�ยถึืง เรั�จะยึด่ถ่ือและ 
ด่ำ�เนิันัต�มคว�มมุ่งมั�นัของเรั� และจะเป็็นัคู่ค้�ธุุรักิจท่�ไว้ว�งใจได้่เสำมอ คว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัต 
ป็กป้็องช่ื่�อเส่ำยงของเรั� และผลักดั่นัให้เรั�เติบโตก้�วหน้ั� ยึด่มั�นัในัคว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตอย่�งมั�
นัคง

ในัก�รัห�ท�งออกของปั็ญห�ท่�ย�กต่อก�รัตัด่สิำนัใจในัสำภั�พแวด่ล้อมธุุรักิจท่�ซัื่บซ้ื่อนั
ในัปั็จจุบันั บ�งครัั�งเรั�จำ�เป็็นัต้องม่ม�กกว่�เพ่ยงแค่คว�มมุ่งมั�นัต่อคว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัต 
จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจ ("จรัรัย�บรัรัณ") น่ั�จัด่ทำ�ขึ�นัเพ่�อช่ื่วยคุณเม่อ่คุณต้องเผชิื่ญกับ 
สำถื�นัก�รัณ์ดั่งกล่�ว จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจสำรุัป็แนัวท�งก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจของเรั�ท่� 
สำอด่คล้องกับค่�นิัยมของเรั� (คว�มป็ลอด่ภััย คว�มซ่ื่�อส้ำตย์สุำจริัต คุณภั�พ ก�รัให้เก่ยรัติ คว�มคล่องตัว) โด่ยก�รัป็ฏิิบัติต�มจรัรัย�บรัรัณท�ง
ธุุรักิจน่ั� เรั�จะมั�นัใจได้่ว่� กิจกรัรัมธุุรักิจและก�รัตัด่สิำนัใจของเรั�ม่คว�มสำอด่คล้อง ไม่เฉพ�ะกับกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบ ห�กแต่ยังสำอด่คล้อ
งกับม�ตรัฐ�นัสูำงสุำด่ในัก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจอย่�งม่จริัยธุรัรัมอ่กด้่วย

เรั�ม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบท�งจริัยธุรัรัมต่อกันัและกันั ต่อลูกค้�ของเรั� ต่อคู่ค้�ธุุรักิจ และต่อสำ�ธุ�รัณะต�มท่�กำ�หนัด่ไว้ในัแต่ละส่ำวนัของจรัรัย�บรั
รัณน่ั� ก�รัป็ฏิิบัติต�มหน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบเหล่�น่ั�ไม่ใช่ื่เร่ั�องง่�ยเสำมอไป็ และน่ั�ค่อเหตุผลว่� เพรั�ะเหตุใด่เรั�จึงไม่ได้่จัด่ทำ�เพ่ยงแค่จรัรัย�บรัรัณท�
งธุุรักิจน่ั� ห�กแต่ยังได้่จัด่ทำ�แหล่งข้อมูลด้่�นัจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัเพ่�อช่ื่วยให้คุณตัด่สิำนัใจได้่อย่�งถูืกต้อง

ขณะท่�คุณอ่�นัจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจน่ั� โป็รัด่จำ�ไว้ว่�จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจน่ั�เป็็นัเพ่ยงข้อคว�มท่�กำ�หนัด่ขึ�นัเท่�นัั�นั ก�รัทำ�ให้ข้อคว�มเห 
ล่�น่ั�เป็็นัจริังและม่คว�มหม�ยขึ�นัอยู่กับเรั�แต่ะคนั และขึ�นัอยู่กับคว�มเข้�ใจของเรั�ท่�ม่ต่อก�รัยึด่มั�นัในัคว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตอย่�งมั�นัคง

ก�รับังคับใช้ื่จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจและก�รันัำ�ไป็ใช้ื่ก�รับังคับใช้ื่จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจและก�รันัำ�ไป็ใช้ื่

จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจของเรั�กำ�หนัด่แนัวท�งด้่�นัจริัยธุรัรัมและคว�มค�ด่หวังต่อก�รัด่ำ�เนิันั 
ธุุรักิจในันั�มของ B&W โด่ยสำรุัป็นัโยบ�ยท่�สำำ�คัญของบริัษััทเพ่�อช่ื่วยให้พนัักง�นัป็ฏิิบัติต�มข้อ 
กำ�หนัด่เหล่�น่ั�และกฎหม�ยท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ รัวมถึืงกฎหม�ยต่อต้�นัก�รัติด่สิำนับนั/ต่อต้�นัก�รัทุจริัต 
ก�รัค้�รัะหว่�งป็รัะเทศ ก�รัป็กป้็องสิำ�งแวด่ล้อม ก�รัพัฒนั�อย่�งยั�งย่นั สิำทธิุมนุัษัยชื่นั ก�รัค้�มนุัษัย์ 
แรังง�นัท�สำ และก�รัจัด่ก�รักับแร่ัท่�ม่ข้อขัด่แย้ง

นัอกเหน่ัอจ�กสำรุัป็เก่�ยวกับนัโยบ�ยแล้ว จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจยังม่อ่กหล�ยส่ำวนัท่�อธิุบ�ยถึืง 
ม�ตรัฐ�นัสูำงสุำด่ท�งจริัยธุรัรัมของเรั� จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจ ซึื่�งสำนัับสำนุันัโด่ยนัโยบ�ยและหลักก�รั 

พ่�นัฐ�นัของเรั� เน้ันัยำ��ให้เห็นัถึืงคว�มมุ่งมั�นัของบริัษััทต่อคว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตและคว�มรัับผิด่ชื่อบต่อสัำงคม และกำ�หนัด่คว�มค�ด่หวังต่อ 
พฤติกรัรัมของพนัักง�นั

จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจม่ผลบังคับใช้ื่กับกรัรัมก�รั ผู้บริัห�รั และพนัักง�นัทั�งหมด่ของบริัษััท ทั�งพนัักง�นัป็รัะจำ� พนัักง�นัพ�ร์ัทไทม์และ 
พนัักง�นัชัื่�วครั�ว ในัฐ�นัะตัวแทนัของบริัษััท คุณต้องป็ฏิิบัติตนัด้่วยคว�มซ่ื่�อสัำตย์ คว�มสุำจริัต คว�มรัับผิด่ชื่อบและคว�มโป็ร่ังใสำในัทุกเร่ั�อง

คู่ค้�ธุุรักิจภั�ยนัอกของเรั�ทำ�หน้ั�ท่�เป็็นัส่ำวนัต่อขย�ยของบริัษััทของเรั� เรั�ค�ด่หวังให้ซัื่พพล�ยเออร์ั ผู้ข�ย ผู้รัับเหม� นั�ยหน้ั� ตัวแทนั ท่� 
ป็รึักษั�และคู่ค้�กิจก�รัร่ัวมค้�ป็ฏิิบัติตนัอย่�งม่จริัยธุรัรัมเม่�อทำ�ง�นัให้กับหร่ัอในันั�มของบริัษััท ต�มท่�ม่กำ�หนัด่ไว้ในัจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจ 
ของเรั� ผู้จัด่ก�รัท่�กำ�กับดู่แลคู่ค้�ธุุรักิจภั�ยนัอกม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบตรัวจสำอบให้มั�นัใจว่� คู่ค้�ธุุรักิจเหล่�น่ั�เข้�ใจถึืงภั�รัะผูกพันัในัก�รัป็ฏิิบัติ 
ต�มกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบ ห�กคู่ค้�ธุุรักิจภั�ยนัอกไม่ป็ฏิิบัติต�มนัโยบ�ยด้่�นัจริัยธุรัรัมและก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบ อ�จส่ำง 
ผลให้ถูืกบอกเลิกสัำญญ�ท่�ม่อยู่กับ B&W

ถึืงแม้ว่�จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจไม่สำ�ม�รัถืรัะบุทุกป็รัะเด็่นัท่�เรั�อ�จเผชิื่ญถึืงแม้ว่�จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจไม่สำ�ม�รัถืรัะบุทุกป็รัะเด็่นัท่�เรั�อ�จเผชิื่ญ แต่ได้่กำ�หนัด่แนัวท�งและแต่ได้่กำ�หนัด่แนัวท�งและแหล่งข้อมูลในัสำถื�นัก�รัณ์ท่�ไม่ชัื่ด่เจนัว่�แหล่งข้อมูลในัสำถื�นัก�รัณ์ท่�ไม่ชัื่ด่เจนัว่� 
ก�รัตัด่สิำนัใจท่�ถูืกต้องควรัเป็็นัอย่�งไรัก�รัตัด่สิำนัใจท่�ถูืกต้องควรัเป็็นัอย่�งไรั
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ก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบ

บทนัำ�และภั�พรัวมบทนัำ�และภั�พรัวม

B&W เป็็นับริัษััทท่�ม่ก�รัด่ำ�เนิันัง�นัทั�วโลก พนัักง�นัของเรั�ป็รัะกอบด้่วยพลเม่องท่�ม�จ�กหล�ยป็รัะเทศและจ�กหล�ยกลุ่มวัฒนัธุรัรัม  
เรั�ด่ำ�เนิันัธุุรักิจภั�ยใต้กฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบของป็รัะเทศสำหรััฐอเมริัก� รััฐและเทศบ�ลท้องถิื�นั และภั�ยใต้กฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบ 
ของป็รัะเทศอ่�นั ๆ ท่�เรั�ด่ำ�เนิันัธุุรักิจ นัโยบ�ยของเรั�กำ�หนัด่ให้ต้องป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ในัทุกท่�ท่�เรั�ม่ 
ส่ำวนัร่ัวมในัก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจ

ด้่วยเหตุน่ั�จึงสำำ�คัญอย่�งยิ�งท่�เรั�แต่ละคนัต้องตรัะหนัักถึืงกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องท่�ม่ผลบังคับใช้ื่กับง�นัของเรั� และเรั�จะ 
ไม่เข้�ร่ัวมในัก�รักรัะทำ�ท่�ละเมิด่ม�ตรัฐ�นัท่�ม่ผลบังคับใช้ื่เหล่�น่ั�โด่ยเจตนั� ไม่เพ่ยงแต่เรั�ต้องม่คว�มรัอบคอบในัก�รัป็ฏิิบัติต�ม 
กฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ทั�งหมด่ เรั�ยังจำ�เป็็นัต้องต่�นัตัวกับก�รัเป็ล่�ยนัแป็ลงกฎหม�ยและข้อกำ�หนัด่ใหม่ ๆ ท่�อ�จส่ำ 
งผลกรัะทบต่อธุุรักิจของเรั�อ่กด้่วย

ในับ�งกรัณ่ในับ�งกรัณ่ อ�จม่คว�มขัด่แย้งหร่ัอม่ลักษัณะท่�ขัด่แย้งรัะหว่�งกฎหม�ยของสำองป็รัะเทศหร่ัอหล�ยป็รัะเทศอ�จม่คว�มขัด่แย้งหร่ัอม่ลักษัณะท่�ขัด่แย้งรัะหว่�งกฎหม�ยของสำองป็รัะเทศหร่ัอหล�ยป็รัะเทศ ในักรัณ่ดั่งกล่�วในักรัณ่ดั่งกล่�ว คุณต้อง คุณต้อง 
ขอคำ�ป็รึักษั�จ�กฝ่่�ยกฎหม�ยของขอคำ�ป็รึักษั�จ�กฝ่่�ยกฎหม�ยของ B&W โด่ยทันัท่เพ่�อทำ�คว�มเข้�ใจวิธุ่ก�รัจัด่ก�รัก�รัขัด่กันัของกฎหม�ยอย่�งเหม�ะสำมโด่ยทันัท่เพ่�อทำ�คว�มเข้�ใจวิธุ่ก�รัจัด่ก�รัก�รัขัด่กันัของกฎหม�ยอย่�งเหม�ะสำม

แจ้งทันัท่เม่�อคุณม่คำ�ถื�มแจ้งทันัท่เม่�อคุณม่คำ�ถื�ม –– ก�รัรั�ยง�นัก�รักรัะทำ�ท่�อ�จเป็็นัก�รัละเมิด่ก�รัรั�ยง�นัก�รักรัะทำ�ท่�อ�จเป็็นัก�รัละเมิด่

B&W พร้ัอมป็รัับป็รุังองค์กรัให้ด่่ขึ�นัทุกครัั�งท่�คุณถื�มคำ�ถื�มหร่ัอแจ้งข้อกังวล เม่�อคุณขอให้ช่ื่�แจงนัโยบ�ยหร่ัอรั�ยง�นัก�รักรัะทำ�ท่� 
ต้องสำงสัำยในัสำถื�นัท่�ทำ�ง�นั คุณกำ�ลังป็กป้็องเพ่�อนัร่ัวมง�นัของคุณ ผู้ม่ส่ำวนัได้่ส่ำวนัเส่ำยของเรั� และบริัษััท

ห�กคุณเช่ื่�อว่� ผู้ท่�เก่�ยวข้องกับ B&W (รัวมถึืงแต่ไม่จำ�กัด่เพ่ยงกรัรัมก�รั ผู้บริัห�รั ผู้จัด่ก�รั พนัักง�นั ซัื่พพล�ยเออร์ั ผู้ข�ย 
ผู้รัับเหม� นั�ยหน้ั� ตัวแทนั ท่�ป็รึักษั� และคู่ค้�กิจก�รัร่ัวมค้�) กรัะทำ�ก�รัละเมิด่ข้อกำ�หนัด่ในัจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจ นัโยบ�ยหร่ัอ
กฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ (รัวมเร่ัยกว่� "ข้อกำ�หนัด่ของบริัษััท") โป็รัด่แจ้งสำถื�นัก�รัณ์ท่�เกิด่ขึ�นัต่อผู้จัด่ก�รัของคุณ 
ตัวแทนัฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคลของคุณ ฝ่่�ยกฎหม�ย หร่ัอฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั ก�รักล่�วห�ท่�เก่�ยวข้องกับก�รัทุจริัต 

ทั�งหมด่ต้องรั�ยง�นัไป็ยังฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัหร่ัอสำ�ยด่่วนั 
จริัยธุรัรัม B&W ห�กพนัักง�นัแจ้งก�รักล่�วห�ก�รัทุจริัตไป็ยังบุคคลอ่�นัท่�ไม่ใช่ื่ 
ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัในัขั�นัต้นั บุคคลนัั�นัม่หน้ั�ท่�รั�ยง�นัก�รั 
กล่�วห�ดั่งกล่�วไป็ยังฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั

พนัักง�นัทุกคนัม่หน้ั�ท่�ให้คว�มร่ัวมม่ออย่�งเต็มท่�ในัก�รัสำอบสำวนัโด่ยชื่อบด้่วยกฎ 
หม�ยต่อก�รักล่�วห�ก�รัไม่ป็ฏิิบัติต�มข้อกำ�หนัด่ของบริัษััท บริัษััทจะให้คว�มร่ัวม 
ม่อในัก�รัสำอบสำวนัโด่ยชื่อบด้่วยกฎหม�ย เม่�อเรั�ได้่รัับแจ้งเก่�ยวกับก�รัสำอบสำวนั 
จ�กภั�ยนัอก เรั�จะด่ำ�เนิันัก�รัเก็บรัักษั�เอกสำ�รัท่�อ�จเก่�ยวข้องโด่ยทันัท่
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ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:  ส่ำวนัธุุรักิจของฉันักำ�หนัด่เป้็�หม�ยม�กม�ยส่ำวนัธุุรักิจของฉันักำ�หนัด่เป้็�หม�ยม�กม�ย และเรั�ถูืกขอให้บรัรัลุเป้็�หม�ยเหล่�นัั�นัและเรั�ถูืกขอให้บรัรัลุเป้็�หม�ยเหล่�นัั�นั บ�งครัั�งฉันัรู้ัสึำกกด่ดั่นัให้ต้องละเมิด่จรัรัย�บรัรัณเพ่�อบ�งครัั�งฉันัรู้ัสึำกกด่ดั่นัให้ต้องละเมิด่จรัรัย�บรัรัณเพ่�อ

ท่�จะบรัรัลุเป้็�หม�ยเหล่�น่ั�ท่�จะบรัรัลุเป้็�หม�ยเหล่�น่ั� ก�รัทำ�เช่ื่นัน่ั�เป็็นัท่�ยอมรัับหร่ัอไม่ก�รัทำ�เช่ื่นัน่ั�เป็็นัท่�ยอมรัับหร่ัอไม่
ตอบตอบ:   ไม่ยอมรัับไม่ยอมรัับ แม้ว่�ธุุรักิจท่�ป็รัะสำบคว�มสำำ�เร็ัจจะกำ�หนัด่เป้็�หม�ยท่�สูำงแม้ว่�ธุุรักิจท่�ป็รัะสำบคว�มสำำ�เร็ัจจะกำ�หนัด่เป้็�หม�ยท่�สูำง และและพนัักง�นัพย�ย�มท่�จะบรัรัลุเป้็�หม�ยนัั�นัพนัักง�นัพย�ย�มท่�จะบรัรัลุเป้็�หม�ยนัั�นั แต่คุณต้องไม่ละเมิด่ แต่คุณต้องไม่ละเมิด่ 

ข้อกำ�หนัด่ของบริัษััทเพ่�อท่�จะบรัรัลุเป้็�หม�ยของคุณโด่ยเด็่ด่ข�ด่ข้อกำ�หนัด่ของบริัษััทเพ่�อท่�จะบรัรัลุเป้็�หม�ยของคุณโด่ยเด็่ด่ข�ด่

ถื�มถื�ม:   ในัป็รัะเทศของฉันัในัป็รัะเทศของฉันั กฎหม�ยในัท้องถิื�นัของเรั�กฎหม�ยในัท้องถิื�นัของเรั�แตกต่�งจ�กม�ตรัฐ�นัในัจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจแตกต่�งจ�กม�ตรัฐ�นัในัจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจ ฉันัควรัทำ�อย่�งไรัฉันัควรัทำ�อย่�งไรั
ตอบตอบ:   ห�กคุณเช่ื่�อว่�กฎหม�ยในัท้องถิื�นัขัด่แย้งกับจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจหร่ัอนัโยบ�ยท่�เก่�ยวข้องห�กคุณเช่ื่�อว่�กฎหม�ยในัท้องถิื�นัขัด่แย้งกับจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจหร่ัอนัโยบ�ยท่�เก่�ยวข้อง โป็รัด่ขอคำ�ป็รึักษั�กับผู้จัด่ก�รัของคุณหร่ัอโทรั โป็รัด่ขอคำ�ป็รึักษั�กับผู้จัด่ก�รัของคุณหร่ัอโทรั 

ไป็ยังฝ่่�ยกฎหม�ยของบริัษััทไป็ยังฝ่่�ยกฎหม�ยของบริัษััท หร่ัอฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัหร่ัอฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั หร่ัอสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัมหร่ัอสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W อย่�งไรัก็ด่่อย่�งไรัก็ด่่ ในัทุกกรัณ่ในัทุกกรัณ่ คุณถูืกคุณถูืก
ค�ด่หวังให้ป็ฏิิบัติต�มจรัรัย�บรัรัณหร่ัอกฎหม�ยในัท้องถิื�นัค�ด่หวังให้ป็ฏิิบัติต�มจรัรัย�บรัรัณหร่ัอกฎหม�ยในัท้องถิื�นั แล้วแต่อย่�งใด่ม่คว�มเคร่ังครััด่ม�กกว่�แล้วแต่อย่�งใด่ม่คว�มเคร่ังครััด่ม�กกว่�

ช่ื่องท�งสำำ�หรัับคำ�ถื�มและก�รัรั�ยง�นัช่ื่องท�งสำำ�หรัับคำ�ถื�มและก�รัรั�ยง�นั

คุณสำ�ม�รัถืสำอบถื�มและแจ้งข้อกังวลได้่หล�ยช่ื่องท�ง คำ�ถื�มหร่ัอข้อกังวลส่ำวนัใหญ่ท่�คุณม่แนัวโน้ัมท่�จะเผชิื่ญสำ�ม�รัถืแก้ไขได้่ 
โด่ยก�รัทำ�ง�นัร่ัวมกับผู้จัด่ก�รัของคุณ ผู้จัด่ก�รัของคุณม่คว�มคุ้นัเคยกับคุณและง�นัของคุณม�กท่�สุำด่ และเป็็นัผู้ท่�เหม�ะสำมท่�สุำด่ 
ในัก�รัให้คว�มช่ื่วยเหล่อกับคุณ

คุณสำ�ม�รัถืสำอบถื�มหร่ัอรั�ยง�นัข้อกังวล คุณสำ�ม�รัถืสำอบถื�มหร่ัอรั�ยง�นัข้อกังวล 
ได้่ผ่�นัช่ื่องท�งอ่�นัได้่ผ่�นัช่ื่องท�งอ่�นั ๆๆ ดั่งต่อไป็น่ั�ดั่งต่อไป็น่ั�:

ท�งไป็รัษัณ่ย์ท�งไป็รัษัณ่ย์:
B&W Ethics and Compliance 
Chief Compliance Officer 
1200 East Market Street, Suite 650
Akron, Ohio 44305
(โป็รัด่เข่ยนัโป็รัด่เข่ยนั "confidential" บนัซื่องจด่หม�ย บนัซื่องจด่หม�ย)

อ่เมลอ่เมล:
ethics@babcock.com

สำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัมสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W:
 •  ท�งโทรัศัพท์ท�งโทรัศัพท์: สำหรััฐอเมริัก�และแคนั�ด่�สำหรััฐอเมริัก�และแคนั�ด่� 1-888-475-0003 คุณสำ�ม�รัถืใช้ื่ช่ื่องท�งก�รัติด่ต่อท�งโทรัศัพท์ได้่โด่ยไม่ คุณสำ�ม�รัถืใช้ื่ช่ื่องท�งก�รัติด่ต่อท�งโทรัศัพท์ได้่โด่ยไม่ 

เปิ็ด่เผยตัวตนัเปิ็ด่เผยตัวตนั
 • เข้�ไป็ท่� www.babcock.com/home/about/corporate/ethics/ เพ่�อตรัวจสำอบหม�ยเลขโทรัฟร่ัในัป็รัะเทศอ่�นั ๆ
 ห�กคุณแจ้งช่ื่�อของคุณห�กคุณแจ้งช่ื่�อของคุณ ก�รัรัะบุตัวตนัของคุณและข้อมูลท่�คุณให้จะถูืกแจ้งไป็ยังบุคคลท่�ก�รัรัะบุตัวตนัของคุณและข้อมูลท่�คุณให้จะถูืกแจ้งไป็ยังบุคคลท่� "จำ�เป็็นัต้องทรั�บจำ�เป็็นัต้องทรั�บ"  
ท่�เก่�ยวข้องกับก�รัจัด่ก�รัข้อกังวลของคุณเท่�นัั�นัท่�เก่�ยวข้องกับก�รัจัด่ก�รัข้อกังวลของคุณเท่�นัั�นั

โด่ยก�รัส่ำงผ่�นัเว็บโด่ยก�รัส่ำงผ่�นัเว็บ:
 • www.babcockandwilcox.ethicspoint.com

ช่ื่องท�งอ่�นัช่ื่องท�งอ่�นั ๆๆ:
 • ผู้จัด่ก�รัรัะดั่บภูัมิภั�คผู้จัด่ก�รัรัะดั่บภูัมิภั�ค ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั 
 • ทูตจริัยธุรัรัมในัท้องถิื�นัของคุณทูตจริัยธุรัรัมในัท้องถิื�นัของคุณ
 • ผู้จัด่ก�รัทุกคนัในัผู้จัด่ก�รัทุกคนัในั B&W 
 • ตัวแทนัฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคลตัวแทนัฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคล B&W 
 • ฝ่่�ยกฎหม�ยฝ่่�ยกฎหม�ย B&W 

คุณม่คุณม่หน้ั�ท่�หน้ั�ท่�แจ้งข้อกังวลและรั�ยง�นัก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจท่�ผิด่จริัยธุรัรัมและก�รัละเมิด่ข้อกำ�หนัด่ของบริัษััทแจ้งข้อกังวลและรั�ยง�นัก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจท่�ผิด่จริัยธุรัรัมและก�รัละเมิด่ข้อกำ�หนัด่ของบริัษััท จำ�ไว้ว่�ปั็ญห�จะไม่ได้่รัับจำ�ไว้ว่�ปั็ญห�จะไม่ได้่รัับ
ก�รัแก้ไขเว้นัแต่จะได้่ม่ก�รัแจ้งต่อบุคคลท่�เก่�ยวข้องก�รัแก้ไขเว้นัแต่จะได้่ม่ก�รัแจ้งต่อบุคคลท่�เก่�ยวข้อง

บทนัำ�และภั�พรัวมบทนัำ�และภั�พรัวม

https://www.babcock.com/home/about/corporate/ethics/
http://www.babcockandwilcox.ethicspoint.com
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จะเกิด่อะไรัขึ�นัเม่�อคุณติด่ต่อสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัมจะเกิด่อะไรัขึ�นัเม่�อคุณติด่ต่อสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W

บทนัำ�และภั�พรัวมบทนัำ�และภั�พรัวม

ห�กคุณม่ข้อกังวลหร่ัอพบเห็นัก�รักรัะทำ�ท่�อ�จเป็็นัก�รัละเมิด่ บุคคลแรักท่�คุณควรัแจ้งค่อ 
ผู้จัด่ก�รัของคุณ ห�กคุณไม่สำะด่วกใจท่�จะรั�ยง�นัข้อกังวลของคุณกับ ผู้จัด่ก�รัของคุณ คุณสำ�ม�รัถื 
ติด่ต่อไป็ยังสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W โด่ยก�รัรั�ยง�นัผ่�นัท�งเว็บ หร่ัอโด่ยโทรัติด่ต่อไป็ยังหม�ย 
เลขโทรัฟร่ัท่�ให้ไว้สำำ�หรัับสำถื�นัท่�ตั�งของคุณ สำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W เปิ็ด่ให้บริัก�รัทุกวันัตลอด่ 24  
ชัื่�วโมง เพ่�อสำนัับสำนุันัภั�ษั�พูด่ของพนัักง�นัของเรั�ในัหล�ยป็รัะเทศ เรั�จัด่ให้ม่บริัก�รัล่�มท�งโทรัศัพท์ 
ห�กคุณต้องก�รัคว�มช่ื่วยเหล่อท�งภั�ษั� คุณสำ�ม�รัถืโทรัติด่ต่อสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัมโด่ยไม่เปิ็ด่เผย 
ตัวตนั แม้ว่�ก�รัปิ็ด่บังตัวตนัอ�จทำ�ให้ก�รัสำอบสำวนัและก�รัแก้ไขข้อกังวลของคุณทำ�ได้่ย�กขึ�นัก็ต�ม 
อย่�งไรัก็ด่่ แม้ว่�คุณเล่อกท่�จะไม่เปิ็ด่เผยตัวตนั คุณจำ�เป็็นัต้องแจ้งสำถื�นัท่�ของคุณทุกครัั�งเพ่�อก�รั 
ด่ำ�เนิันัก�รัตรัวจสำอบท่�เหม�ะสำมต่อไป็

สำ�ยของคุณจะถูืกรัับโด่ยผู้ให้บริัก�รัม่ออ�ช่ื่พภั�ยนัอกlท่�ได้่รัับก�รัว่�จ้�งให้เป็็นัผู้ให้บริัก�รัน่ั� ผู้สัำมภั�ษัณ์จะพูด่คุยกับคุณเพ่�อบันัทึก 
รั�ยละเอ่ยด่สำถื�นัก�รัณ์ และแจ้งหม�ยเลขรัับเร่ั�องและรัหัสำป็รัะจำ�ตัว (PIN) ของคุณกับคุณ คุณไม่จำ�เป็็นัต้องแจ้งช่ื่�อของคุณ 
สำ�ยของคุณจะไม่ถูืกบันัทึก

จ�กนัั�นัข้อมูลท่�ได้่รัับแจ้งจะถูืกส่ำงไป็ยังฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัเพ่�อตรัวจสำอบข้อกังวลของคุณ

ห�กคุณโทรัแจ้งข้อกังวลโด่ยไม่เปิ็ด่เผยตัวตนั คุณสำ�ม�รัถืโทรักลับไป็ยังผู้ให้บริัก�รัภั�ยนัอกอ่กครัั�งต�มหม�ยเลขสำ�ยด่่วนัจริัยรัรัม  
B&W สำำ�หรัับสำถื�นัท่�ตั�งของคุณ และแจ้งหม�ยเลขรัับเร่ั�องและรัหัสำป็รัะจำ�ตัว (PIN) ของคุณท่�คุณได้่รัับก่อนัหน้ั�น่ั� โด่ยคุณสำ�ม�รัถืให้ 
ข้อมูลเพิ�มเติมหร่ัอตรัวจสำอบสำถื�นัะก�รัตรัวจสำอบข้อกังวลของคุณ ก�รัติด่ต�มผลของก�รัแจ้งข้อกังวลโด่ยไม่เปิ็ด่เผยตัวตนัม่คว�ม 
สำำ�คัญอย่�งยิ�ง เน่ั�องจ�กผู้ตรัวจสำอบอ�จขอข้อมูลเพิ�มเติมเพ่�อตรัวจสำอบกรัณ่ท่�ได้่รัับแจ้งอย่�งครับถ้ืวนั นัอกจ�กน่ั� คุณยังสำ�ม�รัถืส่ำง 
ข้อกังวลของคุณหร่ัอติด่ต�มผลก�รัตรัวจสำอบได้่โด่ยผ่�นัท�งเว็บ โด่ยเข้�ไป็ท่�สำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W ท่�
 www.babcockandwilcox.ethicspoint.com ในัเว็บไซื่ต์น่ั� คุณสำ�ม�รัถืเล่อกตัวเล่อกก�รัรั�ยง�นั 
ข้อกังวล และคุณจะต้องตอบคำ�ถื�มต่�ง ๆ ทันัท่ และให้ข้อมูลติด่ต่อกลับของคุณ คุณสำ�ม�รัถืขอไม่เปิ็ด่เผยตัวตนัและส่ำ�อสำ�รัผ่�นัเว็บไซื่ต์ 
สำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W ได้่ ในัก�รัติด่ต�มผลก�รัแจ้งข้อกังวล คุณจำ�เป็็นัต้องเล่อก "ติด่ต�มผลข้อกังวลท่�รั�ยง�นั" จ�กเว็บไซื่ต์ และ 
รัะบุหม�ยเลขรัับเร่ั�องและรัหัสำป็รัะจำ�ตัว (PIN) ท่�คุณได้่รัับก่อนัหน้ั�น่ั�

ข้อมูลของผู้ท่�รั�ยง�นัข้อกังวลจะถูืกเก็บเป็็นัคว�มลับภั�ยใต้ขอบเขตสูำงสุำด่ท่�กรัะทำ�ได้่ข้อมูลของผู้ท่�รั�ยง�นัข้อกังวลจะถูืกเก็บเป็็นัคว�มลับภั�ยใต้ขอบเขตสูำงสุำด่ท่�กรัะทำ�ได้่

ก�รัตัด่สิำนัใจเล่อกอย่�งถูืกต้องก�รัตัด่สิำนัใจเล่อกอย่�งถูืกต้อง

จรัรัย�บรัรัณและนัโยบ�ยม่คำ�แนัะนัำ�ท่�สำำ�คัญในัก�รัป็ฏิิบัติง�นัในัแต่ละวันัของเรั� แต่ทว่�เพ่ยงแค่จรัรัย�บรัรัณและนัโยบ�ยเพ่ยง
อย่�งเด่่ยวไม่สำ�ม�รัถืสำร้ั�งวัฒนัธุรัรัมคว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตทั�วทั�งบริัษััทได้่ เรั�แต่ละคนัสำ�ม�รัถืช่ื่วยกันัป็ลูกฝั่งวัฒนัธุรัรัมของเรั�ผ่�นั
คว�มมุ่งมั�นัส่ำวนับุคคลของเรั�เพ่�อให้ทุกสิำ�งท่�เรั�ทำ�ตรังต�มม�ตรัฐ�นัสูำงสุำด่ด้่�นัจริัยธุรัรัม ห�กคุณเผชิื่ญกับก�รัตัด่สิำนัใจท่�ย�กลำ�บ�ก 
ถื�มคำ�ถื�มต่อไป็น่ั�กับตัวคุณเอง:

 •  ก�รักรัะทำ�นัั�นัเป็็นัสิำ�งท่�ถูืกต้องหร่ัอไม่
 •  ฉันัได้่พิจ�รัณ�ท�งเล่อกทั�งหมด่แล้วหร่ัอยัง และฉันัม่ข้อเท็จจริังทั�งหมด่หร่ัอไม่
 •  ก�รักรัะทำ�ของฉันัสำอด่คล้องกับค่�นิัยมหลักของ B&W นัโยบ�ยและกฎหม�ยหร่ัอไม
 •  ฉันัสำ�ม�รัถืบอกกับผู้อ่�นัเก่�ยวกับก�รัตัด่สิำนัใจของฉันัอย่�งสำบ�ยใจหร่ัอไม
 •  ฉันัสำ�ม�รัถืพูด่ได้่อย่�งสุำจริัตใจว่� ฉันัภูัมิใจกับท�งเล่อกท่�ฉันัเล่อก
 •  ก�รักรัะทำ�ของฉันัอ�จส่ำงผลกรัะทบต่อผู้อ่�นัหร่ัอบริัษััทอย่�งไรั
 •  ฉันัจะพูด่อย่�งไรัห�กม่บุคคลอ่�นัเล่อกท�งเล่อกเด่่ยวกันั
 •  ก�รัตัด่สิำนัใจของฉันัจะถูืกมองอย่�งไรัในัหนึั�งเด่่อนัหร่ัอหนึั�งปี็ถัืด่ไป็
 •  ห�กผู้อ่�นัรัับรู้ั ก�รักรัะทำ�ของฉันัอ�จสำร้ั�งคว�มลำ�บ�กใจภั�ยในัหร่ัอภั�ยนัอกบริัษััทหร่ัอไม

ขอคำ�แนัะนัำ�ห�กคุณยังคงไม่แน่ัใจในัสิำ�งท่�ต้องทำ�ขอคำ�แนัะนัำ�ห�กคุณยังคงไม่แน่ัใจในัสิำ�งท่�ต้องทำ� อย่�ลังเลท่�จะถื�มคำ�ถื�มและขอคำ�แนัะนัำ�และแนัวท�งท่�คุณต้องก�รัอย่�ลังเลท่�จะถื�มคำ�ถื�มและขอคำ�แนัะนัำ�และแนัวท�งท่�คุณต้องก�รั

http://www.babcockandwilcox.ethicspoint.com
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ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:   โด่ยป็กติโด่ยป็กติ ผู้จัด่ก�รัของฉันัจะไม่ด่ำ�เนิันัก�รัใด่ผู้จัด่ก�รัของฉันัจะไม่ด่ำ�เนิันัก�รัใด่ ๆๆ เม่�อได้่รัับแจ้งข้อกังวลเก่�ยวกับก�รักรัะทำ�ผิด่ท่�อ�จเกิด่ขึ�นัเม่�อได้่รัับแจ้งข้อกังวลเก่�ยวกับก�รักรัะทำ�ผิด่ท่�อ�จเกิด่ขึ�นั และฉันัเช่ื่�อว่�เธุอกรัะทำ�ก�รับ�และฉันัเช่ื่�อว่�เธุอกรัะทำ�ก�รับ�

งอย่�งท่�เป็็นัก�รัตอบโต้เพ่�อนัร่ัวมง�นัท่�แจ้งข้อกังวลงอย่�งท่�เป็็นัก�รัตอบโต้เพ่�อนัร่ัวมง�นัท่�แจ้งข้อกังวล ตอนัน่ั�ฉันักำ�ลังเผชิื่ญกับปั็ญห�ตอนัน่ั�ฉันักำ�ลังเผชิื่ญกับปั็ญห� เพ่�อนัร่ัวมง�นัของฉันัทำ�บ�งสิำ�งท่�ฉันัเช่ื่�อว่�ผิด่ เพ่�อนัร่ัวมง�นัของฉันัทำ�บ�งสิำ�งท่�ฉันัเช่ื่�อว่�ผิด่ 
จริัยธุรัรัมจริัยธุรัรัม ฉันัควรัทำ�อย่�งไรัฉันัควรัทำ�อย่�งไรั

ตอบตอบ:   แจ้งข้อกังวลของคุณแจ้งข้อกังวลของคุณ จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจของเรั�รัะบุว่�จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจของเรั�รัะบุว่� คุณควรัรั�ยง�นัก�รักรัะทำ�ผิด่คุณควรัรั�ยง�นัก�รักรัะทำ�ผิด่ และคุณสำ�ม�รัถืรั�ยง�นัสิำ�งท่�คุณเช่ื่�อว่�เป็็นั และคุณสำ�ม�รัถืรั�ยง�นัสิำ�งท่�คุณเช่ื่�อว่�เป็็นั 
คว�มจริังได้่โด่ยไม่ต้องเกรังกลัวก�รัตอบโต้คว�มจริังได้่โด่ยไม่ต้องเกรังกลัวก�รัตอบโต้ แม้ว่�ก�รัเริั�มต้นัท่�ผู้จัด่ก�รัของคุณมักเป็็นัวิธุ่ท่�ด่่ท่�สุำด่ในัก�รัจัด่ก�รักับข้อกังวลของคุณอย่�ง แม้ว่�ก�รัเริั�มต้นัท่�ผู้จัด่ก�รัของคุณมักเป็็นัวิธุ่ท่�ด่่ท่�สุำด่ในัก�รัจัด่ก�รักับข้อกังวลของคุณอย่�ง 
ม่ป็รัะสิำทธิุภั�พม่ป็รัะสิำทธิุภั�พ ห�กคุณไม่เช่ื่�อว่�วิธุ่น่ั�เป็็นัสิำ�งท่�เหม�ะสำมห�กคุณไม่เช่ื่�อว่�วิธุ่น่ั�เป็็นัสิำ�งท่�เหม�ะสำม หร่ัอรู้ัสึำกลำ�บ�กใจหร่ัอรู้ัสึำกลำ�บ�กใจ คุณควรัป็รึักษั�กับผู้บริัห�รัคนัอ่�นัคุณควรัป็รึักษั�กับผู้บริัห�รัคนัอ่�นั ๆๆ ฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคลฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคล  
ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั หร่ัอช่ื่องท�งอ่�นัหร่ัอช่ื่องท�งอ่�นั ๆๆ ท่�รัะบุไว้ในัจริัยธุรัรัมท�งธุุรักิจท่�รัะบุไว้ในัจริัยธุรัรัมท�งธุุรักิจ นัอกจ�กน่ั�นัอกจ�กน่ั� ห�กคุณไม่ต้องก�รัเปิ็ด่เผย ห�กคุณไม่ต้องก�รัเปิ็ด่เผย 
ตัวตนัตัวตนั คุณสำ�ม�รัถืติด่ต่อผ่�นัสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัมคุณสำ�ม�รัถืติด่ต่อผ่�นัสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W ได้่ได้่

ก�รัคุ้มครัองจ�กก�รัตอบโตก�รัคุ้มครัองจ�กก�รัตอบโต

บทนัำ�และภั�พรัวมบทนัำ�และภั�พรัวม

 B&W ไม่ยอมรัับก�รัตอบโต้ต่อบุคคลท่�รั�ยง�นัข้อกังวลโด่ยสุำจริัตใจ โด่ย 
ไม่คำ�นึังถึืงป็รัะเภัทก�รักรัะทำ�ผิด่ท่�รั�ยง�นั หร่ัอวิธุ่ก�รัรั�ยง�นัท่�เล่อก 

ผู้ท่�รั�ยง�นัข้อกังวลหร่ัอผู้ท่�ช่ื่วยแก้ไขกรัณ่ท่�รัับแจ้งจะได้่รัับก�รัคุ้มครัองจ�ก 
ก�รัตอบโต้ อย่�งไรัก็ด่่ ผู้ท่�ใช้ื่โป็รัแกรัมจริัยธุรัรัมและกำ�กับดู่แลก�รัป็ฏิิบัติ 
ง�นัในัก�รัเผยแพร่ัข้อมูลเท็จหร่ัอข่มขู่ผู้อ่�นั หร่ัอม่เจตนั�สำร้ั�งคว�มเส่ำยห�ย 
ต่อช่ื่�อเส่ำยงของบุคคลอ่�นัอย่�งไม่เป็็นัธุรัรัม จะถูืกลงโทษัท�งวินััย

 เรั�ให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัร้ัองเร่ัยนัก�รัตอบโต้อย่�งจริังจัง ก�รั 
ร้ัองเร่ัยนัดั่งกล่�วทั�งหมด่จะได้่รัับก�รัตรัวจสำอบอย่�งละเอ่ยด่ 
และห�กพบว่�ม่ก�รัตอบโต้เกิด่ขึ�นั ผู้ท่�กรัะทำ�ก�รัตอบโต้จะถูืกลงโทษั 
ท�งวินััยสูำงสุำด่และถึืงขั�นัเลิกจ้�ง ห�กคุณเช่ื่�อว่�คุณถูืกตอบโต้ 
โทรัแจ้งไป็ยังผู้จัด่ก�รัของคุณ ฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคล ฝ่่�ยกฎหม�ย ฝ่่�ย 
จริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั หร่ัอสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W แล้วแต่
ช่ื่องท�งท่�คุณติด่ต่อได้่สำะด่วกท่�สุำด่

หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบและรัะเบ่ยบวินััยหน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบและรัะเบ่ยบวินััย

ก�รัละเมิด่ข้อกำ�หนัด่ของบริัษััทท่�เก่�ยวข้อง หร่ัอก�รัส่ำงเสำริัมให้ผู้อ่�นักรัะทำ�ก�รัละเมิด่ 
ดั่งกล่�ว ก�รักรัะทำ�ท่�ทำ�ให้บริัษััทเส่ำ�ยงต่อก�รัรัับผิด่ และก�รักรัะทำ�ท่�ทำ�ให้ช่ื่�อเส่ำยงของ B&W 
 เส่ำ�ยงท่�จะเส่ำ�อมเส่ำย อ�จส่ำงผลให้ม่ก�รัลงโทษัท�งวินััยสูำงสุำด่และถึืงขั�นัเลิกจ้�ง

ห�กม่ปั็ญห�ท�งจริัยธุรัรัมหร่ัอก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบเกิด่ขึ�นั ในัขั�นัแรัก ผู้จัด่ก�รั 
ของคุณจะให้ก�รัโค้ชื่และให้คำ�ป็รึักษั�แก่คุณเพ่�อช่ื่วยคุณห�วิธุ่ก�รัแก้ไขปั็ญห�
อย่�งม่ป็รัะสิำทธิุภั�พ อย่�งไรัก็ด่่ ห�กคุณไม่ตอบรัับก�รัโค้ชื่หร่ัอก�รัให้คำ�ป็รึักษั� 
หร่ัอม่ก�รักรัะทำ�เกิด่ขึ�นัซื่ำ��อ่ก อ�จม่ก�รัด่ำ�เนิันัก�รัลงโทษัท�งวินััยอย่�งเป็็นัท�งก�รั

คุณควรัเข้�ใจว่�ก�รัละเมิด่กฎหม�ยหร่ัอกฎรัะเบ่ยบอ�จส่ำงผลให้คุณถูืกด่ำ�เนิันัคด่่และถูืกลงโทษัต�มกฎหม�ย และในับ�งกรัณ่ 
อ�จม่ก�รัด่ำ�เนิันัคด่่ท�งอ�ญ� บริัษััทไม่ยอมรัับก�รัละเมิด่เหล่�น่ั�ในัทุกกรัณ
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ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:  ฉันัเป็็นัผู้จัด่ก�รัฉันัเป็็นัผู้จัด่ก�รั ห�กฉันัพบเห็นัก�รักรัะทำ�ผิด่ในัส่ำวนัท่�ไม่อยู่ภั�ยใต้ก�รักำ�กับดู่แลของฉันัห�กฉันัพบเห็นัก�รักรัะทำ�ผิด่ในัส่ำวนัท่�ไม่อยู่ภั�ยใต้ก�รักำ�กับดู่แลของฉันั ฉันัยังจำ�เป็็นัต้องรั�ยง�นักรัณ่ดั่งกล่�วหร่ัอไม่ฉันัยังจำ�เป็็นัต้องรั�ยง�นักรัณ่ดั่งกล่�วหร่ัอไม่
ตอบตอบ:   ใช่ื่ใช่ื่ พนัักง�นัพนัักง�นั B&W ทุกคนัต้องรั�ยง�นัก�รักรัะทำ�ผิด่ทุกคนัต้องรั�ยง�นัก�รักรัะทำ�ผิด่ท่�พบเห็นัท่�พบเห็นั และคุณในัฐ�นัะหัวหน้ั�ง�นัและคุณในัฐ�นัะหัวหน้ั�ง�นั คุณม่หน้ั�ท่�โด่ยเฉพ�ะอย่�งยิ�งในัก�รัเป็็นัผู้ดู่แล คุณม่หน้ั�ท่�โด่ยเฉพ�ะอย่�งยิ�งในัก�รัเป็็นัผู้ดู่แล 

รัักษั�วัฒนัธุรัรัมท�งจริัยธุรัรัมของรัักษั�วัฒนัธุรัรัมท�งจริัยธุรัรัมของ B&W

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ซึื่�งกันัและกันัคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ซึื่�งกันัและกันั 

พนัักง�นัทุกคนัม่คว�มรัับผิด่ชื่อบในัก�รัทำ�หน้ั�ท่�ของตนัเองเพ่�อรัักษั�ม�ตรัฐ�นัสูำงสุำด่ด้่�นัจริัยธุรัรัม โด่ยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง 
พนัักง�นัทุกคนัต้อง:

 •  ป็ฏิิบัติต่อเพ่�อนัร่ัวมง�นัอย่�งให้เก่ยรัต
 •  ทำ�คว�มเข้�ใจข้อมูลท่�ม่อยู่ในัจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจน่ั�และในันัโยบ�ย ให้คว�มสำำ�คัญเป็็นัพิเศษักับรั�ยละเอ่ยด่ ของนัโยบ�ย 

ท่�เก่�ยวข้องกับคว�มรัับผิด่ชื่อบในัหน้ั�ท่�ง�นัของคุณ
 •  ลงนั�มก�รัรัับทรั�บจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจป็รัะจำ�ปี็เพ่�อย่นัยันัก�รัป็ฏิิบัติต�มหลักก�รัโด่ยเคร่ังครััด่
 •  รั�ยง�นัข้อกังวลเก่�ยวกับก�รักรัะทำ�ท่�อ�จเป็็นัก�รัละเมิด่ข้อกำ�หนัด่ของบริัษััทไป็ยังผู้จัด่ก�รัของคุณ ฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคล 

ฝ่่�ยกฎหม�ย หร่ัอฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั หร่ัอโทรัแจ้งสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W โด่ยทันัท่
 •  เข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัมก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบภั�คบังคับทั�งหมด่ภั�ยในักรัอบเวล�ท่�กำ�หนัด่ และติด่ต�มม�ตรัฐ�นัและคว�ม 

ค�ด่หวังท่�เป็็นัปั็จจุบันัตลอด่เวล�
 •  ให้คว�มร่ัวมม่อในัขั�นัตอนัก�รัสำอบสำวนั ก�รัตรัวจสำอบและก�รัติด่ต�ม และห�กจำ�เป็็นั จัด่ห�เอกสำ�รัทั�งหมด่ต�มท่�ได้่รัับก�รั 

ร้ัองขอ 
 •  เข้�ร่ัวมก�รัทำ�ธุุรักรัรัมท�งธุุรักิจทั�งหมด่ภั�ยใต้ม�ตรัฐ�นัสูำงสุำด่ด้่�นัจริัยธุรัรัม B&W ห้�มมิให้ม่ก�รัให้ข้อมูลเท็จหร่ัอทำ�ให้ 

เข้�ใจผิด่ในัก�รัติด่ต่อธุุรักิจทั�งหมด่โด่ยชัื่ด่แจ้ง

ไม่ม่เหตุผลใด่รัวมถึืงคว�มต้องก�รัท่�จะบรัรัลุเป้็�หม�ยธุุรักิจหร่ัอเป้็�หม�ยส่ำวนัตัวไม่ม่เหตุผลใด่รัวมถึืงคว�มต้องก�รัท่�จะบรัรัลุเป้็�หม�ยธุุรักิจหร่ัอเป้็�หม�ยส่ำวนัตัว ท่�ใช้ื่เป็็นัข้อแก้ตัวในัก�รัละเมิด่ข้อกำ�หนัด่ ท่�ใช้ื่เป็็นัข้อแก้ตัวในัก�รัละเมิด่ข้อกำ�หนัด่ 
ของบริัษััทได้่ของบริัษััทได้่

คว�มเป็็นัผู้นัำ�ท�งจริัยธุรัรัมคว�มเป็็นัผู้นัำ�ท�งจริัยธุรัรัม

ผู้บริัห�รัม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบเพิ�มเติมในัก�รัแสำด่งออกถึืงคว�มสำำ�คัญของม�ตรัฐ�นัสูำงสุำด่ด้่�นัจริัยธุรัรัมโด่ยผ่�นัก�รักรัะทำ� 
ห�กคุณอยู่ในัตำ�แหน่ังหัวหน้ั�ง�นั เรั�ค�ด่หวังให้คุณป็ฏิิบัติหน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบเพิ�มเติมดั่งต่อไป็น่ั�:

 •  ช่ื่วยสำร้ั�งสำภั�พแวด่ล้อมในัก�รัทำ�ง�นัท่�ยกย่องคว�มพย�ย�ม ช่ื่�นัชื่มก�รัทำ�ง�นัเป็็นัท่ม และตรัะหนัักถึืงคุณค่�ของก�รั 
ให้เก่ยรัติซึื่�งกันัและกันั และส่ำงเสำริัมก�รัส่ำ�อสำ�รัอย่�งเปิ็ด่เผยตรังไป็ตรังม�

 •  ห้�มร้ัองขอให้พนัักง�นัทำ�ในัสิำ�งท่�คุณถูืกห้�มมิให้กรัะทำ�
 •  เป็็นัช่ื่องท�งติด่ต่อของพนัักง�นั ส่ำ�อสำ�รัไป็ยังพนัักง�นัว่�จรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจและนัโยบ�ยม่ผลต่อก�รัทำ�ง�นัในัแต่ละวันั 

ของพนัักง�นัอย่�งไรั
 •  เป็็นัแบบอย่�งในัก�รัรัักษั�ม�ตรัฐ�นัสูำงสุำด่ด้่�นัจริัยธุรัรัมและก�รัทำ�ง�นั เพ่�อสำร้ั�งและรัักษั�วัฒนัธุรัรัมท่�แสำด่งออกถึืงคว�ม 

เอ�ใจใส่ำและคว�มห่วงใยเพ่�อนัร่ัวมง�นัของคุณ
 •  ป็ฏิิบัติง�นัเชิื่งรุัก ด่ำ�เนิันัก�รัอย่�งเหม�ะสำมเพ่�อป้็องกันัและรัะบุก�รักรัะทำ�ผิด่ และรั�ยง�นัสำถื�นัก�รัณ์ท่�อ�จส่ำงผลกรัะทบต่อค

ว�มสำ�ม�รัถืของพนัักง�นัในัก�รัป็ฏิิบัติง�นัอย่�งม่จริัยธุรัรัมในันั�มของบริัษััท
 •  รัับฟังและด่ำ�เนิันัก�รั เปิ็ด่รัับและเปิ็ด่ใจในัก�รัส่ำงเสำริัมให้พนัักง�นัแจ้งข้อกังวลกับคุณ เพ่�อให้พนัักง�นัรัับรู้ัว่�คุณจะรัับฟังและ

ด่ำ�เนิันัก�รัแก้ไขข้อกังวลของพวกเข�โด่ยทันัท
 • ด่ำ�เนิันัก�รัแก้ไขก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจท่�ไม่สำอด่คล้องกับข้อกำ�หนัด่ของบริัษััทโด่ยทันัท่
 •  ขอคว�มช่ื่วยเหล่อจ�กผู้จัด่ก�รัคนัอ่�นั ๆ เม่�อคุณไม่แน่ัใจว่�จะรัับม่อกับสำถื�นัก�รัณ์ด้่วยวิธุ่ก�รัใด่ท่�ด่่ท่�สุำด่
 •  ห�กคุณกำ�กับดู่แลคู่ค้�ธุุรักิจภั�ยนัอก รัวมถึืงซัื่พพล�ยเออร์ั ผู้ข�ย คู่ค้�กิจก�รัร่ัวมค้� และคนักล�งบุคคลท่�สำ�มอ่�นั ๆ คุณต้องด่

ำ�เนิันัก�รัให้มั�นัใจว่�พวกเข�เข้�ใจและป็ฏิิบัติต�มภั�รัะผูกพันัในัก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบ

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั
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ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:   เพ่�อนัร่ัวมง�นัของฉันัส่ำงอ่เมลท่�ม่เร่ั�องตลกขบขันัและคว�มเห็นัท่�ตลกขบขันัจ�กป็รัะเด็่นัท�งเช่ื่�อชื่�ติเพ่�อนัร่ัวมง�นัของฉันัส่ำงอ่เมลท่�ม่เร่ั�องตลกขบขันัและคว�มเห็นัท่�ตลกขบขันัจ�กป็รัะเด็่นัท�งเช่ื่�อชื่�ติ ซึื่�งทำ�ให้ฉันัรู้ัสึำกอึด่อัด่ซึื่�งทำ�ให้ฉันัรู้ัสึำกอึด่อัด่ 

แต่ไม่ม่ใครัพูด่อะไรัในัเร่ั�องน่ั�แต่ไม่ม่ใครัพูด่อะไรัในัเร่ั�องน่ั� ฉันัควรัทำ�อย่�งไรัฉันัควรัทำ�อย่�งไรั

ตอบตอบ:   คุณควรัแจ้งข้อกังวลของคุณทันัท่คุณควรัแจ้งข้อกังวลของคุณทันัท่ ก�รัส่ำงเร่ั�องตลกขบขันัข้�งต้นัก�รัส่ำงเร่ั�องตลกขบขันัข้�งต้นั ถ่ือเป็็นัก�รัละเมิด่นัโยบ�ยของบริัษััทเก่�ยวกับก�รัใช้ื่อ่เมลถ่ือเป็็นัก�รัละเมิด่นัโยบ�ยของบริัษััทเก่�ยวกับก�รัใช้ื่อ่เมล 
และม�ตรัฐ�นัด้่�นัคว�มหล�กหล�ยและม�ตรัฐ�นัด้่�นัคว�มหล�กหล�ย ก�รัคุกค�มและก�รัเล่อกป็ฏิิบัติของเรั�ก�รัคุกค�มและก�รัเล่อกป็ฏิิบัติของเรั� ห�กคุณไม่ด่ำ�เนิันัก�รัใด่ห�กคุณไม่ด่ำ�เนิันัก�รัใด่ ๆๆ แสำด่งว่�คุณกำ�ลังยอมรัับก�รัเล่อกแสำด่งว่�คุณกำ�ลังยอมรัับก�รัเล่อก
ป็ฏิิบัติป็ฏิิบัติ และทำ�ล�ยคว�มเช่ื่�อและทำ�ล�ยคว�มเช่ื่�อ ซึื่�งอ�จทำ�ล�ยสำภั�พแวด่ล้อมในัท่มท่�เรั�ทุกคนัทำ�ง�นัอย่�งหนัักเพ่�อสำร้ั�งให้เกิด่ขึ�นัซึื่�งอ�จทำ�ล�ยสำภั�พแวด่ล้อมในัท่มท่�เรั�ทุกคนัทำ�ง�นัอย่�งหนัักเพ่�อสำร้ั�งให้เกิด่ขึ�นั

คว�มเค�รัพในัคว�มหล�กหล�ยคว�มเค�รัพในัคว�มหล�กหล�ย -ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

ผู้บริัห�รัไม่ควรัมองว่�ข้อกังวลท�งจริัยธุรัรัมของพนัักง�นัเป็็นัก�รัคุกค�มหร่ัอก�รั ผู้บริัห�รัไม่ควรัมองว่�ข้อกังวลท�งจริัยธุรัรัมของพนัักง�นัเป็็นัก�รัคุกค�มหร่ัอก�รั 
ท้�ท�ยอำ�นั�จของตนัท้�ท�ยอำ�นั�จของตนั เรั�ต้องก�รัหลอมรัวมจริัยธุรัรัมให้เป็็นัส่ำวนัหนึั�งของก�รัพูด่ เรั�ต้องก�รัหลอมรัวมจริัยธุรัรัมให้เป็็นัส่ำวนัหนึั�งของก�รัพูด่ 
คุยกันัในัแต่ละวันัอย่�งเป็็นัธุรัรัมชื่�ติคุยกันัในัแต่ละวันัอย่�งเป็็นัธุรัรัมชื่�ติ ในัฐ�นัะผู้จัด่ก�รัในัฐ�นัะผู้จัด่ก�รั คุณม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบต่อก�รั คุณม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบต่อก�รั 
กรัะทำ�ท่�ถูืกจริัยธุรัรัมของพนัักง�นัภั�ยใต้ก�รักำ�กับดู่แลและก�รับังคับบัญชื่�ของกรัะทำ�ท่�ถูืกจริัยธุรัรัมของพนัักง�นัภั�ยใต้ก�รักำ�กับดู่แลและก�รับังคับบัญชื่�ของ
คุณคุณ ก�รัไม่ป็ฏิิบัติต�มหน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบน่ั�โด่ยก�รัเข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัมก�รัไม่ป็ฏิิบัติต�มหน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบน่ั�โด่ยก�รัเข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัม ก�รัส่ำ�อสำ�รัก�รัส่ำ�อสำ�รั 
และก�รัลงโทษัท�งวินััยเม่�อจำ�เป็็นัและก�รัลงโทษัท�งวินััยเม่�อจำ�เป็็นั อ�จส่ำงผลให้คุณถูืกลงโทษัท�งวินััยเช่ื่นักันัอ�จส่ำงผลให้คุณถูืกลงโทษัท�งวินััยเช่ื่นักันั

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ซึื่�งกันัและกันัคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ซึื่�งกันัและกันั

คว�มหล�กหล�ยของพนัักง�นั B&W เป็็นัสิำนัทรััพย์ท่�สำำ�คัญ เรั�มุ่งมั�นั 
สำร้ั�งบรัรัย�ก�ศในัก�รัทำ�ง�นัอย่�งม่ออ�ช่ื่พสำำ�หรัับพนัักง�นัทุกคนั เพ่�อ 
ส่ำงเสำริัมก�รัทำ�ง�นัท่�ม่ป็รัะสิำทธิุภั�พและสำนัับสำนุันัคว�มคิด่สำร้ั�งสำรัรัค์ 
และนัวัตกรัรัมใหม่ เรั�มุ่งมั�นัสำร้ั�งสำถื�นัท่�ทำ�ง�นัท่�ม่คว�มหล�กหล�ย 
ท่�ซึื่�งพนัักง�นัได้่รัับก�รัว่�จ้�ง รัักษั�ไว้กับองค์กรั ได้่รัับค่�ตอบแทนั 
ถูืกลงโทษัท�งวินััย และได้่รัับก�รัเล่�อนัตำ�แหน่ัง โด่ยพิจ�รัณ�ก�รัม่ส่ำวนัร่ัวม
สำนัับสำนุันับริัษััทและผลก�รัป็ฏิิบ่ติง�นัของพนัักง�นั

สิำ�งสำำ�คัญค่อ เรั�ต้องทำ�ง�นัร่ัวมกันัเพ่�อให้มั�นัใจว่�พนัักง�นั B&W ทุกคนั 
ได้่รัับก�รัป็ฏิิบัติอย่�งเป็็นัธุรัรัมและอย่�งให้เก่ยรัติ โด่ยไม่คำ�นึังถึืงเช่ื่�อชื่�ติ 
ส่ำผิว ศ�สำนั� เพศ อ�ยุ คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ชื่�ติกำ�เนิัด่  
สำถื�นัะพลเม่อง คว�มทุพพลภั�พ สำถื�นัะท�งทห�รั ข้อมูลพันัธุุกรัรัม 
หร่ัอลักษัณะอ่�นั ๆ ท่�ได้่รัับก�รัคุ้มครัองภั�ยใต้กฎหม�ยท่�ม่ผลบังคับใช้ื่

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

 •  ป็ฏิิบัติต่อเพ่�อนัร่ัวมง�นั คู่ค้�ธุุรักิจ ลูกค้�และผู้เย่�ยมเย่อนัทุกคนัอย่�งให้เก่ยรัติ โด่ยยกย่องคว�มแตกต่�งของแต่ละบุคคลท่�ทำ�
ให้เรั�เป็็นับริัษััทท่�ยอด่เย่�ยม

 • อย่�แจกจ่�ยหร่ัอแสำด่งเอกสำ�รัท่�ไม่เป็็นัท่�พึงป็รัะสำงค
 •  ห�กคุณม่หน้ั�ท่�กำ�กับดู่แลผู้อ่�นั ตัด่สิำนัผู้อ่�นับนัพ่�นัฐ�นัของผลก�รัป็ฏิิบัติง�นั หล่กเล่�ยงก�รัพิจ�รัณ�ท่�ไม่เก่�ยวข้องในัก�รั 

ตัด่สิำนัใจของคุณ ใช้ื่ม�ตรัฐ�นัเชิื่งป็ริัม�ณโด่ยป็รั�ศจ�กอคติ
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แนัวป็ฏิิบัติก�รัจ้�งง�นัท่�เป็็นัธุรัรัมแนัวป็ฏิิบัติก�รัจ้�งง�นัท่�เป็็นัธุรัรัม - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ซึื่�งกันัและกันัคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ซึื่�งกันัและกันั

B&W เสำนัอโอก�สำก�รัจ้�งง�นัท่�เท่�เท่ยมกันัแก่บุคคลท่�ม่คุณสำมบัติเหม�ะสำม โด่ยไม่คำ�นึังถึืงเช่ื่�อชื่�ติ ส่ำผิว ศ�สำนั� เพศ อ�ยุ 
คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ชื่�ติกำ�เนิัด่ สำถื�นัะพลเม่อง คว�มทุพพลภั�พ สำถื�นัะท�งทห�รั ข้อมูลพันัธุุกรัรัม หร่ัอลักษัณะอ่�นั ๆ ท่�ได้่รัับ 
ก�รัคุ้มครัองภั�ยใต้กฎหม�ยท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ 

นัโยบ�ยเหล่�น่ั�ม่ผลบังคับใช้ื่ไม่เฉพ�ะกับก�รัตัด่สิำนัใจว่�จ้�ง แต่ยังรัวมถึืงก�รัจ้�งง�นัในัทุกด้่�นั ก�รัตัด่สิำนัใจท่�เก่�ยวข้องกับก�รัจ้�งง�นั 
ของคุณทุกครัั�ง ตั�งแต่ก�รัจ่�ยค่�ตอบแทนัและสำวัสำดิ่ก�รัไป็จนัถึืงก�รัโอนัย้�ยและก�รัฝึ่กอบรัม ต้องเป็็นัไป็ต�มข้อกำ�หนัด่ของบริัษััท

ห�กคุณม่คำ�ถื�มเก่�ยวกับแนัวป็ฏิิบัติก�รัจ้�งง�นัท่�เป็็นัธุรัรัม ป็รึักษั�กับฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคล ฝ่่�ยกฎหม�ย ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับ 
ก�รัป็ฏิิบัติง�นั หร่ัอติด่ต่อสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W 

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

พนัักง�นัทุกคนัต้อง:

 •  ในัก�รัว่�จ้�งพนัักง�นัใหม่ คัด่เล่อกบุคคลโด่ยพิจ�รัณ�จ�กคุณสำมบัติท่�เหม�ะสำมกับก�รัป็ฏิิบัติง�นัของบุคคลนัั�นัเท่�นัั�นั
 •  ในัก�รับริัห�รัจัด่ก�รัผู้อ่�นั ป็ฏิิบัติต�มและใช้ื่นัโยบ�ยของ B&W ในัส่ำวนัท่�เก่�ยวกับโอก�สำก�รัจ้�งง�นัท่�เท่�เท่ยมกันัเสำมอ เพ่�อ 

หล่กเล่�ยงก�รัเล่อกป็ฏิิบัติในัก�รัด่ำ�เนิันัก�รัด้่�นับุคล�กรั
 •  ทบทวนัก�รัตัด่สิำนัใจของคุณเพ่�อให้มั�นัใจว่� ก�รัตัด่สิำนัใจของคุณอยู่บนัพ่�นัฐ�นัของคุณสำมบัติท่�เหม�ะสำมและข้อพิจ�รัณ� 

ท�งธุุรักิจม�กกว่�คว�มม่อคติแฝ่ง 
 •  คุณควรัถื�มคำ�ถื�มหร่ัอแจ้งข้อกังวลเก่�ยวกับก�รัเล่อกป็ฏิิบัติไป็ยังผู้จัด่ก�รัของพนัักง�นัทุกครัั�งท่�ทำ�ได้่ ช่ื่องท�งติด่ต่อ 

เพิ�มเติมสำำ�หรัับพนัักง�นั: ฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคล ฝ่่�ยกฎหม�ย ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั  
และสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W 

ก�รัคุกค�มก�รัคุกค�ม - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

ก�รัคุกค�ม ค่อ ก�รักรัะทำ�ท่�เป็็นัก�รัสำบป็รัะม�ทหร่ัอแสำด่งคว�มไม่เป็็นัมิตรั หร่ัอคว�มเกล่ยด่ชัื่งต่อบุคคลหร่ัอกลุ่มบุคคล 
และผู้ท่�พบเห็นัก�รัคุกค�มนัั�นั ก�รัคุกค�ม รัวมถึืงแต่ไม่จำ�กัด่เฉพ�ะต�มช่ื่�อท่�เร่ัยก ก�รัใส่ำร้ั�ยหร่ัอก�รัม่ทัศนัคติด้่�นัลบ ก�รัข่มขู่ ก�รั 
กลั�นัแกล้งหร่ัอก�รัแสำด่งคว�มไม่เป็็นัมิตรั ก�รัสำบป็รัะม�ทด้่วยเร่ั�องตลกขบขันั และเอกสำ�รัท่�เป็็นัล�ยลักษัณ์อักษัรัหร่ัอภั�พท่�สำบป็รัะม�ท 
หร่ัอแสำด่งคว�มไม่เป็็นัมิตรั หร่ัอคว�มเกล่ยด่ชัื่งต่อบุคคลหร่ัอกลุ่มบุคคล ก�รัคุกค�ม ยังรัวมถึืงก�รัเข้�ถึืงหร่ัอก�รัแจกจ่�ยเอกสำ�รัท่�ส่ำอ 
ไป็ในัท�งเพศหร่ัอล�มกอนั�จ�รัผ่�นัรัะบบและอุป็กรัณ์เทคโนัโลย่ข้อมูลของ B&W ด้่วย

ก�รัคุกค�มท�งเพศ เป็็นัรูัป็แบบหนึั�งของก�รัคุกค�ม ซึื่�งรัวมถึืงก�รัลวนัล�มท�งเพศท่�ไม่พึงป็รัะสำงค์ ก�รัเร่ัยกร้ัองก�รัให้ผลป็รัะโยชื่น์ั 
ท�งเพศ และก�รักรัะทำ�ท�งว�จ�หร่ัอท�งก�ยอ่�นั ๆ บนัพ่�นัฐ�นัของเร่ั�องเพศ เม่�อก�รักรัะทำ�ดั่งกล่�ว:

 •  ถูืกกำ�หนัด่เป็็นัเง่�อนัไขในัก�รัจ้�งง�นั หร่ัอถูืกใช้ื่เป็็นัพ่�นัฐ�นัของก�รัตัด่สิำนัใจก�รัจ้�งง�นั หร่ัอ
 •  ม่วัตถุืป็รัะสำงค์เพ่�อหร่ัอก่อให้เกิด่สำภั�พแวด่ล้อมในัก�รัทำ�ง�นัท่�ม่ก�รักลั�นัแกล้ง คว�มขุ่นัเค่อง หร่ัอคว�มไม่เป็็นัมิตรั

B&W ไม่ยอมรัับก�รัคุกค�มทุกรูัป็แบบ 

เรั�ไม่จำ�เป็็นัต้องยอมจำ�นันัต่อพฤติกรัรัมก�รัคุกค�มเรั�ไม่จำ�เป็็นัต้องยอมจำ�นันัต่อพฤติกรัรัมก�รัคุกค�ม และห้�มมิให้ใช้ื่เป็็นัข้อกำ�หนัด่หร่ัอเง่�อนัไขก�รัจ้�งง�นัของบุคคลใด่และห้�มมิให้ใช้ื่เป็็นัข้อกำ�หนัด่หร่ัอเง่�อนัไขก�รัจ้�งง�นัของบุคคลใด่ ๆๆ ท่�ท่� B&W 
โด่ยเด็่ด่ข�ด่โด่ยเด็่ด่ข�ด่ ห�กคุณรู้ัสึำกว่�ถูืกคุกค�มโด่ยก�รักรัะทำ�หร่ัอคำ�พูด่ห�กคุณรู้ัสึำกว่�ถูืกคุกค�มโด่ยก�รักรัะทำ�หร่ัอคำ�พูด่ แจ้งกรัณ่ดั่งกล่�วแจ้งกรัณ่ดั่งกล่�ว และแจ้งกับบุคคลนัั�นัว่�คุณไม่พอใจในัคำ�พูด่หร่ัอ และแจ้งกับบุคคลนัั�นัว่�คุณไม่พอใจในัคำ�พูด่หร่ัอ 
ก�รักรัะทำ�ของเข�หร่ัอเธุอก�รักรัะทำ�ของเข�หร่ัอเธุอ และขอให้เข�หร่ัอเธุอหยุด่พฤติกรัรัมนัั�นัและขอให้เข�หร่ัอเธุอหยุด่พฤติกรัรัมนัั�นั

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

เพ่�อสำร้ั�งและรัักษั�สำภั�พแวด่ล้อมในัก�รัทำ�ง�นัท่�ป็รั�ศจ�กก�รัคุกค�ม ท่�ซึื่�งพนัักง�นัรู้ัสึำกป็ลอด่ภััยและสำ�ม�รัถืป็ฏิิบัติง�นัของตนัได้่ 
อย่�งเต็มศักยภั�พ พนัักง�นัทุกคนัต้อง:

 •  รัักษั�สำภั�พแวด่ล้อมในัก�รัทำ�ง�นัท่�ป็รั�ศจ�กก�รัคุกค�ม
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ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:   เพ่�อนัร่ัวมง�นักลับม�จ�กท�นัอ�ห�รักล�งวันัและดู่เหม่อนัม่อ�ก�รัมึนัเม�จ�กก�รัด่่�มแอลกอฮอล์เพ่�อนัร่ัวมง�นักลับม�จ�กท�นัอ�ห�รักล�งวันัและดู่เหม่อนัม่อ�ก�รัมึนัเม�จ�กก�รัด่่�มแอลกอฮอล์ แต่ฉันัไม่แน่ัใจแต่ฉันัไม่แน่ัใจ

ฉันัควรัทำ�อย่�งไรัฉันัควรัทำ�อย่�งไรั
ตอบตอบ:   สิำ�งท่�ด่่ท่�สุำด่ท่�คุณทำ�ได้่สำำ�หรัับทุกคนัสิำ�งท่�ด่่ท่�สุำด่ท่�คุณทำ�ได้่สำำ�หรัับทุกคนั รัวมถึืงเพ่�อนัร่ัวมง�นัของคุณรัวมถึืงเพ่�อนัร่ัวมง�นัของคุณ ค่อค่อ รั�ยง�นัข้อกังวลของคุณต่อผู้จัด่ก�รัของคุณรั�ยง�นัข้อกังวลของคุณต่อผู้จัด่ก�รัของคุณ  

หร่ัอฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคลหร่ัอฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคล

ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:   รัะหว่�งก�รัเดิ่นัท�งเพ่�อธุุรักิจรัะหว่�งก�รัเดิ่นัท�งเพ่�อธุุรักิจ เพ่�อนัร่ัวมง�นัชื่วนัฉันัออกไป็ด่่�มหล�ยต่อหล�ยครัั�งเพ่�อนัร่ัวมง�นัชื่วนัฉันัออกไป็ด่่�มหล�ยต่อหล�ยครัั�ง อ่กทั�งยังพูด่ถึืงอ่กทั�งยังพูด่ถึืง รูัป็ลักษัณ์ของฉันัในัลักษัณะท่�ก่อกวนัฉันั รูัป็ลักษัณ์ของฉันัในัลักษัณะท่�ก่อกวนัฉันั 

หล�ยต่อหล�ยครัั�งหล�ยต่อหล�ยครัั�ง น่ั�ถ่ือเป็็นัก�รัคุกค�มหร่ัอไม่น่ั�ถ่ือเป็็นัก�รัคุกค�มหร่ัอไม่ เน่ั�องจ�กเรั�ไม่ได้่อยู่ในัสำำ�นัักง�นัตอนัท่�เกิด่เหตุก�รัณ์น่ั�ขึ�นัเน่ั�องจ�กเรั�ไม่ได้่อยู่ในัสำำ�นัักง�นัตอนัท่�เกิด่เหตุก�รัณ์น่ั�ขึ�นั

ตอบตอบ:   เรั�ไม่ยอมรัับก�รักรัะทำ�เช่ื่นัน่ั�ในัทุกสำถื�นัก�รัณ์ท่�เก่�ยวข้องกับก�รัทำ�ง�นัเรั�ไม่ยอมรัับก�รักรัะทำ�เช่ื่นัน่ั�ในัทุกสำถื�นัก�รัณ์ท่�เก่�ยวข้องกับก�รัทำ�ง�นั รัวมถึืงก�รัเดิ่นัท�งเพ่�อธุุรักิจรัวมถึืงก�รัเดิ่นัท�งเพ่�อธุุรักิจ แจ้งเพ่�อนัร่ัวมง�นัของคุณว่�ก�รักรัะทำ�แจ้งเพ่�อนัร่ัวมง�นัของคุณว่�ก�รักรัะทำ�
ดั่งกล่�วไม่เหม�ะสำมและไม่เป็็นัท่�พึงป็รัะสำงค์ดั่งกล่�วไม่เหม�ะสำมและไม่เป็็นัท่�พึงป็รัะสำงค์ ห�กพวกเข�ยังคงทำ�เช่ื่นันัั�นัอ่กห�กพวกเข�ยังคงทำ�เช่ื่นันัั�นัอ่ก คุณควรัรั�ยง�นัปั็ญห�น่ั�ต่อผู้จัด่ก�รัของคุณคุณควรัรั�ยง�นัปั็ญห�น่ั�ต่อผู้จัด่ก�รัของคุณ ฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคลฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคล 

ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั สำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัมสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W หร่ัอฝ่่�ยกฎหม�ยหร่ัอฝ่่�ยกฎหม�ย

•  แจ้งกรัณ่ท่�เกิด่ขึ�นั และแจ้งกับบุคคลนัั�นัว่�คุณไม่พอใจกับก�รักรัะทำ�หร่ัอภั�ษั�ของเข�หร่ัอเธุอ อธิุบ�ยเหตุผลและขอให้ 
เข�หร่ัอเธุอหยุด่พฤติกรัรัมนัั�นั ร้ัองเร่ัยนัอย่�งเป็็นัท�งก�รัห�กก�รัร้ัองขอโด่ยตรังข้�งต้นัไม่เป็็นัผล โป็รัด่ตรัะหนัักว่�  

"ก�รัคุกค�มพิจ�รัณ�จ�กมุมมองของผู้ถูืกคุกค�ม" แม้ว่�คุณจะเช่ื่�อว่�ก�รักรัะทำ�หร่ัอคำ�พูด่ของคุณเป็็นัคว�มบริัสุำทธ์ิุใจ 

แต่ห�กม่ใครับ�งคนับอกกับคุณว่� คุณกำ�ลังทำ�ให้เข�ไม่พอใจและขอให้คุณหยุด่ โป็รัด่หยุด่พฤติกรัรัมของคุณทันัท่ 

•  อย่�เข้�ถึืง แจกจ่�ยหร่ัอแสำด่งเอกสำ�รัท่�ไม่เป็็นัท่�พึงป็รัะสำงค์ จำ�ไว้ว่� ก�รัเข้�ถึืงเว็บไซื่ต์ท่�ไม่เหม�ะสำม (เช่ื่นั ล�มกอนั�จ�รั)  

บนัอินัเทอร์ัเน็ัตเป็็นัก�รัละเมิด่นัโยบ�ยของบริัษััทโด่ยตรัง

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ซึื่�งกันัและกันัคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ซึื่�งกันัและกันั

ก�รัใช้ื่สำ�รัเสำพติด่และก�รัด่่�มแอลกอฮอล์ก�รัใช้ื่สำ�รัเสำพติด่และก�รัด่่�มแอลกอฮอล์ - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

B&W มุ่งมั�นัจัด่ห�สำภั�พแวด่ล้อมในัก�รัทำ�ง�นัท่�ป็ลอด่ภััยและส่ำงเสำริัมป็รัะสิำทธิุภั�พในัก�รัทำ�ง�นั 
ส่ำวนัหนึั�งของคว�มพย�ย�มท่�สำำ�คัญของเรั�ค่อ ก�รัด่ำ�เนิันัก�รัให้มั�นัใจว่�สำถื�นัท่�ทำ�ง�นัป็รั�ศจ�ก
ก�รัใช้ื่สำ�รัเสำพติด่ท่�ผิด่กฎหม�ย ก�รัใช้ื่สำ�รัเสำพติด่ท่�ถูืกกฎหม�ย และก�รัด่่�มแอลกอฮอล
 
เรั�ค�ด่หวังให้คุณม่คว�มพร้ัอมในัก�รัป็ฏิิบัติหน้ั�ท่� และสำ�ม�รัถืป็ฏิิบัติง�นัต�มคว�มรัับผิด่ชื่อบท่� 
ได้่รัับมอบหม�ยอย่�งป็ลอด่ภััยและม่ป็รัะสิำทธิุภั�พ พนัักง�นัควรัม�ทำ�ง�นัในัสำภั�พท่�พร้ัอมป็ฏิิบัติ 
หน้ั�ท่�อย่�งเหม�ะสำม โด่ยป็รั�ศจ�กอ�ก�รัมึนัเม�จ�กสำ�รัเสำพติด่ท่�ผิด่กฎหม�ยหร่ัอก�รัด่่�ม 
แอลกอฮอล์ เรั�ไม่ยอมรัับก�รัไม่ป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบข้�งต้นัและจะด่ำ�เนิันัก�รัลงโทษัท�งวินััย

ต�มท่�กฎหม�ยอนุัญ�ต เพ่�อให้มั�นัใจว่�ม่ก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบ บริัษััทสำงวนัสิำทธ์ิุในัก�รัตรัวจห�ก�รัด่่�มแอลกอฮอลล์หร่ัอก�รัใช้ื่สำ�รัท่�
ม่ก�รัควบคุม และอ�จทำ�ก�รัตรัวจห้นัในัสำถื�นัท่�ทำ�ง�นัห�กม่เหตุอันัควรัต้องสำงสัำยว่�ม่ก�รัละเมิด่นัโยบ�ย

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

 •  ขณะอยู่ในัสำถื�นัท่�ทำ�ง�นัหร่ัอขณะด่ำ�เนิันัธุุรักิจของบริัษััท คุณควรัต่�นัตัว ไม่ม่คว�มบกพร่ัอง และพร้ัอมป็ฏิิบัติหน้ั�ท่�ง�นัของ
คุณตลอด่เวล� 

 •  อนุัญ�ตให้ม่สำ�รัเสำพติด่ท่�ถูืกกฎหม�ยต�มใบสัำ�งย�ในัครัอบครัองได้่ แต่คุณม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบในัก�รัด่ำ�เนิันัก�รัให้มั�นัใจว่� 
ขณะอยู่ในัสำถื�นัท่�ทำ�ง�นั ก�รัใช้ื่สำ�รัเสำพติด่ต�มใบสัำ�งย�นัั�นัจะไม่ส่ำงผลกรัะทบต่อป็รัะสิำทธิุภั�พก�รัทำ�ง�นัของคุณหร่ัอคว�ม
ป็ลอด่ภััยในัสำถื�นัท่�ทำ�ง�นั

 •  ป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ยและธุรัรัมเน่ัยมป็ฏิิบัติในัท้องถิื�นัห�กม่ข้อจำ�กัด่ท่�เคร่ังครััด่กว่�นัโยบ�ยของบริัษััท
 •  ห�กคุณม่ก�รัใช้ื่สำ�รัเสำพติด่ในัท�งท่�ผิด่ ขอคว�มช่ื่วยเหล่อก่อนัท่�จะส่ำงผลกรัะทบต่อตัวคุณหร่ัอต่อหน้ั�ท่�ก�รัง�นัของคุณอย่�ง 

ร้ั�ยแรัง
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สุำขอนั�มัยท่�ด่่และคว�มป็ลอด่ภััยสุำขอนั�มัยท่�ด่่และคว�มป็ลอด่ภััย- ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ซึื่�งกันัและกันัคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ซึื่�งกันัและกันั

เรั�มุ่งมั�นัจัด่ห�สำภั�พแวด่ล้อมในัก�รัทำ�ง�นัท่�ป็ลอด่ภััย มั�นัคงและถูืกสุำขอนั�มัย และกำ�หนัด่บรัรัทัด่ฐ�นัก�รับ�ด่เจ็บเป็็นัศูนัย์ 
เรั�เช่ื่�อว่�สำภั�วะด้่�นัสุำขอนั�มัย คว�มป็ลอด่ภััยและสิำ�งแวด่ล้อมอันัเป็็นัผลม�จ�กก�รัทำ�ง�นัทั�งหมด่สำ�ม�รัถืป้็องกันัได้่ และเรั�ได้่จัด่ 
ให้ม่โป็รัแกรัมเป้็�หม�ยเป็็นัศูนัย์ (Target Zero) เพ่�อช่ื่วยให้เรั�บรัรัลุเป้็�หม�ยด้่�นัสิำ�งแวด่ล้อม สุำขอนั�มัยและคว�มป็ลอด่ภััย (EH&S) 
ของเรั�

ส่ำวนัหนึั�งของโป็รัแกรัม ค่อ ก�รัส่ำงเสำริัมบุคล�กรัให้แจ้งปั็ญห�ด้่�นัสิำ�งแวด่ล้อม สุำขอนั�มัยและคว�มป็ลอด่ภััย (EH&S) 
ซึื่�งม่คว�มสำำ�คัญต่อพวกเข� และแก้ไขปั็ญห�ด้่วยคว�มมุ่งมั�นั ก�รัให้เก่ยรัติและภั�ยในักรัอบเวล�ท่�กำ�หนัด่

ต้องรั�ยง�นัสำถื�นัก�รัณ์ท่�อ�จก่อให้เกิด่อันัตรั�ยต่อสิำ�งแวด่ล้อม สุำขอนั�มัยและคว�มป็ลอด่ภััยโด่ยทันัท่ สำำ�คัญอย่�งยิ�งท่�เรั�แต่ละคนัต้อง 
ช่ื่วยกันัรัักษั�สำภั�วะก�รัทำ�ง�นัท่�ป็ลอด่ภััยสำำ�หรัับตัวเรั�เอง เพ่�อนัร่ัวมง�นัของเรั�และผู้เย่�ยมเย่อนัโรังง�นัและท่�ตั�งโครังก�รัของเรั� เรั� 
ทุกคนัต้องเข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัมเร่ั�องคว�มป็ลอด่ภััย ป็ฏิิบัติต�มม�ตรัฐ�นัด้่�นัคว�มป็ลอด่ภััย และรั�ยง�นัข้อกังวลด้่�นัคว�มป็ลอด่ภััย 
อุบัติเหตุ ก�รับ�ด่เจ็บและสำภั�วะท่�ไม่ป็ลอด่ภััย

ผู้จัด่ก�รั พนัักง�นั ผู้รัับเหม� ลูกค้�และผู้ข�ยต้องทำ�ง�นัร่ัวมกันัเพ่�อสำร้ั�งทัศนัคติท่�ถูืกต้อง กำ�หนัด่แนัวป็ฏิิบัติท่�เหม�ะสำมและส่ำงเสำริัมนิัสัำย 
ก�รัทำ�ง�นัท่�ถูืกต้อง ใช้ื่วิจ�รัณญ�ณ และป็ฏิิบัติต�มกฎเกณฑ์์และกฎรัะเบ่ยบด้่�นัสิำ�งแวด่ล้อม สุำขอนั�มัยและคว�มป็ลอด่ภััย (EH&S) 
ท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ทั�งหมด่

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

ก�รัท่�เรั�จะบรัรัลุเป้็�หม�ยสำภั�พแวด่ล้อมในัก�รัทำ�ง�นัท่�ป็ลอด่ภััย มั�นัคงและม่สุำขอนั�มัยท่�ด่่ จำ�เป็็นัต้องอ�ศัยก�รัม่ส่ำวนัร่ัวมและก�รั 
สำนัับสำนุันัของทุกคนัอย่�งเต็มท่� B&W ให้อำ�นั�จและค�ด่หวังให้พนัักง�นั ผู้รัับเหม� ลูกค้�และผู้ข�ยป็ฏิิบัติต�มนัโยบ�ยและขั�นัตอนัด้่�นั
สิำ�งแวด่ล้อม สุำขอนั�มัยและคว�มป็ลอด่ภััย (EH&S) ของบริัษััทโด่ยเคร่ังครััด่ คุณม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบในัก�รั:

 •  สำวมอุป็กรัณ์คว�มป็ลอด่ภััยท่�กำ�หนัด่ทุกครัั�ง
 •  ไม่ทำ�ก�รัป็รัับเป็ล่�ยนัอุป็กรัณ์หร่ัอรัะบบคว�มป็ลอด่ภััย
 •  สำร้ั�งและรัักษั�สำภั�พแวด่ล้อมในัก�รัทำ�ง�นัท่�ส่ำงเสำริัมก�รัส่ำ�อสำ�รัท่�เปิ็ด่กว้�ง ยิ�งเรั�ส่ำ�อสำ�รัม�กเท่�ใด่ เรั�จะสำ�ม�รัถืรัับม่อกับ 

สำถื�นัก�รัณ์คว�มไม่ป็ลอด่ภััยหร่ัอก�รัไม่ป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบได้่ด่่ยิ�งขึ�นัเท่�นัั�นั
 • ตรัวจสำอบว่�คุณม่คว�มเข้�ใจข้อกำ�หนัด่ของบริัษััทท่�ม่ผลบังคับใช้ื่กับง�นัของคุณ
 •   แจ้งไป็ยังผู้จัด่ก�รัของคุณหร่ัอเจ้�หน้ั�ท่�ด้่�นัคว�มป็ลอด่ภััยในัท่�ทำ�ง�นัโด่ยทันัท่ ห�กพบเห็นัอุป็กรัณ์ท่�ไม่ป็ลอด่ภััยใด่ ๆ 

หร่ัอสำถื�นัก�รัณ์ใด่ ๆ ท่�อ�จก่อให้เกิด่คว�มเส่ำ�ยงต่อสุำขอนั�มัยหร่ัอคว�มป็ลอด่ภััย หร่ัอสำร้ั�งคว�มเส่ำยห�ยต่อสิำ�งแวด่ล้อม  
พนัักง�นัทุกคนัม่สิำทธ์ิุและม่คว�มรัับผิด่ชื่อบในัก�รัยุติก�รัทำ�ง�นัใด่ ๆ ท่�พวกเข�รู้ัสึำกว่�อ�จไม่ป็ลอด่ภััย

  •  ให้คว�มร่ัวมม่ออย่�งเต็มท่�ในัก�รัตรัวจสำอบเพ่�อห�สำ�เหตุของเหตุท่�เกิด่ขึ�นัทั�งหมด่

ท่�ท่� B&W เรั�ไม่ยอมรัับเรั�ไม่ยอมรัับ:

 •  ก�รัพูด่จ�ข่มขู
 •  ท่�ก่อให้เกิด่ก�รับ�ด่เจ็บท�งร่ั�งก�ยต่อผู้อ่�นั หร่ัอก�รักรัะทำ�ท่�ก้�วร้ั�วท่�ทำ�ให้ผู้อ่�นัเกรังกลัวว่�อ�จได้่รัับบ�ด่เจ็บ
 •  ก�รัเจตนั�ทำ�ล�ยทรััพย์สิำนัของผู้อ่�นั
 •  ก�รัครัอบครัองปื็นั อ�วุธุหร่ัอวัตถุืรัะเบิด่โด่ยไม่ได้่รัับอนุัญ�ตภั�ยในัพ่�นัท่�ของบริัษััทหร่ัอขณะป็ฏิิบัติง�นั
 •  ก�รัข่มขู่ ก�รักลั�นัแกล้งหร่ัอก�รับ่บบังคับให้เพ่�อนัร่ัวมง�นัอยู่ในัสำถื�นัท่�หร่ัอออกจ�กสำถื�นัท่�ไม่ว่�ในัเวล�ใด่และเพ่�อ 

วัตถุืป็รัะสำงค์ใด่

ห�กคุณม่ข้อกังวลต่อคว�มป็ลอด่ภััย รัวมถึืงรัับทรั�บถึืงคว�มรุันัแรังหร่ัอก�รัใช้ื่คว�มรุันัแรังหร่ัอก�รักลั�นัแกล้ง คุณม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบ 
ในัก�รัรั�ยง�นัเหตุท่�เกิด่ขึ�นัไป็ยังผู้จัด่ก�รัของคุณ ฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคล ฝ่่�ยสิำ�งแวด่ล้อม สุำขอนั�มัย คว�มป็ลอด่ภััยและคว�มมั�นัคง 
ฝ่่�ยกฎหม�ย ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั หร่ัอสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W โด่ยทันัท่

สำำ�หรัับข้อมูลเพิ�มเติมสำำ�หรัับข้อมูลเพิ�มเติม ข้อกำ�หนัด่ในัก�รัสำร้ั�งและรัักษั�สำภั�พแวด่ล้อมในัก�รัทำ�ง�นัท่�ป็ลอด่ภััยม่รั�ยละเอ่ยด่รัะบุไว้ในันัโยบ�ยและ ข้อกำ�หนัด่ในัก�รัสำร้ั�งและรัักษั�สำภั�พแวด่ล้อมในัก�รัทำ�ง�นัท่�ป็ลอด่ภััยม่รั�ยละเอ่ยด่รัะบุไว้ในันัโยบ�ยและ 
ขั�นัตอนัด้่�นัสิำ�งแวด่ล้อมขั�นัตอนัด้่�นัสิำ�งแวด่ล้อม สุำขอนั�มัยและคว�มป็ลอด่ภััยสุำขอนั�มัยและคว�มป็ลอด่ภััย (EH&S) ทั�วโลกและในัท้องถิื�นัของเรั�ทั�วโลกและในัท้องถิื�นัของเรั�
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คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้�และคู่ค้�ธุุรัคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้�และคู่ค้�ธุุรั
กิจของเรั�กิจของเรั� 

B&W มุ่งมั�นัจัด่ห�ผลิตภััณฑ์์และบริัก�รัท่�ม่คุณภั�พแก่ลูกค้�และคู่ค้�ธุุรักิจของเรั� และด่ำ�เนิันัต�มเป้็�หม�ยของเรั�ในัก�รัป็รัับป็รุังพัฒนั� 
อย่�งต่อเน่ั�อง เรั�มุ่งมั�นัส่ำงมอบผลิตภััณฑ์์และบริัก�รัท่�ตอบสำนัองคว�มต้องก�รัอย่�งป็ลอด่ภััย ตั�งแต่ในัครัั�งแรัก ภั�ยในังบป็รัะม�ณ 
และโด่ยป็รั�ศจ�กก�รัละเมิด่จริัยธุรัรัม

เพ่�อบรัรัลุเป้็�หม�ยของเรั� สิำ�งสำำ�คัญค่อเรั�ต้องรัะบุข้อกำ�หนัด่ทั�งหมด่ก่อนัเริั�มง�นั และเรั�ส่ำ�อสำ�รัข้อกำ�หนัด่เหล่�น่ั�ไป็ยังผู้ท่�ม่ส่ำวนั 
เก่�ยวข้องทุกฝ่่�ย

ผลจ�กคว�มมุ่งมั�นัของเรั�ในัก�รัมอบคุณค่�ให้กับลูกค้�ของเรั�อย่�งม่คว�มรัับผิด่ชื่อบ ทำ�ให้เรั�ไว้ว�งใจได้่ว่�คู่ค้�ธุุรักิจภั�ยนัอกของ 
เรั�จะรัับผิด่ชื่อบในัก�รัป็ฏิิบัติต�มม�ตรัฐ�นัด้่�นัคุณภั�พรัะดั่บสูำงของเรั�

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

 •  เข้�ใจคว�มต้องก�รัของลูกค้�ของเรั�และมุ่งมั�นัตอบสำนัองคว�มต้องก�รัของลูกค้�
 •  จัด่ก�รัแก้ไขและรั�ยง�นัปั็ญห�และข้อกังวลด้่�นัคุณภั�พ
 •  ผู้บริัห�รัม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบในัก�รัแสำด่งออกถึืงคว�มมุ่งมั�นัต่อคุณภั�พ และจัด่ห�แหล่งข้อมูลท่�จำ�เป็็นัเพ่�อตอบสำนัองคว�ม 

ต้องก�รัต�มท่�ได้่ตกลงกันั
 •  ผู้จัด่ก�รัม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบในัง�นัท่�ทำ�โด่ยผู้ใต้บังคับบัญชื่� และด่ำ�เนิันัก�รัให้มั�นัใจว่�ผู้ใต้บังคับบัญชื่�รัับทรั�บและป็ฏิิบัติต�

มข้อกำ�หนัด่ด้่�นัคุณภั�พ 
 •  จัด่ทำ�รั�ยง�นัและเอกสำ�รัอย่�งซ่ื่�อสัำตย์และครับถ้ืวนัเสำมอ และห้�มป็ลอมแป็ลงหร่ัอบิด่เบ่อนัผลก�รัทด่สำอบ
 •  ห้�มป็ฏิิบัติง�นัท่�คุณไม่ได้่รัับก�รัรัับรัองให้กรัะทำ�ได้่

ห�กเม่�อใด่ก็ต�มท่�คุณไม่แน่ัใจว่�ข้อกำ�หนัด่ในัก�รัผลิตม่อะไรับ้�งห�กเม่�อใด่ก็ต�มท่�คุณไม่แน่ัใจว่�ข้อกำ�หนัด่ในัก�รัผลิตม่อะไรับ้�ง โป็รัด่สำอบถื�มผู้จัด่ก�รัของคุณเพ่�อขอคำ�อธิุบ�ยท่�ชัื่ด่เจนัก่อนัลงม่อ โป็รัด่สำอบถื�มผู้จัด่ก�รัของคุณเพ่�อขอคำ�อธิุบ�ยท่�ชัื่ด่เจนัก่อนัลงม่อ 
ป็ฏิิบัติง�นัป็ฏิิบัติง�นั

คว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตในัคว�มสัำมพันัธ์ุท�งธุุรักิจคว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัตในัคว�มสัำมพันัธ์ุท�งธุุรักิจ - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

เรั�จะทำ�ธุุรักิจร่ัวมกับบุคคลท่�สำ�มท่�ด่ำ�เนิันัธุุรักิจอย่�งม่จริัยธุรัรัม 

เรั�ทำ�ก�รัตรัวจสำอบสำถื�นัะเชิื่งลึกของบุคคลท่�สำ�มเพ่�อให้มั�นัใจว่� ช่ื่�อเส่ำยง ภูัมิหลังและคว�มสำ�ม�รัถืของ 
พวกเข�ม่คว�มเหม�ะสำม และตรังต�มม�ตรัฐ�นัจริัยธุรัรัมของเรั� นัอกจ�กน่ั� ก�รัทำ�ก�รัตรัวจสำอบสำถื�นัะ 
เชิื่งลึกยังช่ื่วยให้มั�นัใจว่� เรั�มุ่งมั�นัทำ�ธุุรักิจร่ัวมกับลูกค้� ผู้ข�ยหร่ัอคนักล�งบุคคลท่�สำ�มแต่ละรั�ย และในั 
ป็รัะเทศท่�เรั�ม่สำถื�นัท่�ทำ�ง�นัตั�งอยู่ ผู้ข�ยและคนักล�งบุคคลท่�สำ�มต้องตกลงท่�จะป็ฏิิบัติต�มแนัวป็ฏิิบัติท�ง 
ธุุรักิจท่�รัะบุไว้ในัจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจของเรั�และนัโยบ�ยท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ หร่ัอแสำด่งให้ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและ
ก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัเห็นัว่�นัโยบ�ยท่�เก่�ยวข้องของพวกเข�ก็ม่ลักษัณะท่�ใกล้เค่ยงกันัอย่�งม�ก 

ก�รัทำ�ก�รัตรัวจสำอบสำถื�นัะเชิื่งลึกช่ื่วยลด่คว�มเส่ำ�ยงของ B&W โด่ยช่ื่วยให้สำ�ม�รัถืหล่กเล่�ยงคว�มสัำมพันัธ์ุท่�ทำ�ให้ B&W ม่ส่ำวนัพัวพันั
กับก�รักรัะทำ�ผิด่ของคู่ค้�ธุุรักิจ

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

 •  ป็ฏิิบัติต�มและรัับรัองก�รัป็ฏิิบัติต�มนัโยบ�ยและขั�นัตอนัของบริัษััทโด่ยเคร่ังครััด่ในัก�รัติด่ต่อกับบุคคลท่�สำ�ม โด่ยให้คว�ม 
สำำ�คัญกับข้อกำ�หนัด่ก�รัตรัวจสำอบสำถื�นัะเชิื่งลึก

 •  ห้�มมิให้พนัักง�นักรัะทำ�ก�รัใด่ ๆ ท่�ทำ�ง�นั B&W ม่ผลผูกพันักับฝ่่�ยอ่�นั จนักว่�จะเสำร็ัจสิำ�นัขั�นัตอนัก�รัตรัวจสำอบสำถื�นัะเชิื่งลึ
กและขั�นัตอนัก�รัอนุัมัติท่�เหม�ะสำม

 •  อย่�ด่ำ�เนิันัธุุรักิจกับซัื่พพล�ยเออร์ั คู่ค้�ธุุรักิจ หร่ัอบุคคลท่�สำ�มอ่�นั ๆ ท่�อ�จทำ�ให้ B&W ต้องรัับผิด่ท�งอ�ญ�หร่ัอคว�มรัับผิด่อ่�นั 
ๆ หร่ัอสำร้ั�งคว�มเส่ำ�อมเส่ำยต่อช่ื่�อเส่ำยง

คุณภั�พของสิำนัค้�และบริัก�รัคุณภั�พของสิำนัค้�และบริัก�รั - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั� 
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ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:  ผู้ข�ยรั�ยหนึั�งของเรั�ขอให้เรั�จ่�ยเงินัล่วงหน้ั�ผู้ข�ยรั�ยหนึั�งของเรั�ขอให้เรั�จ่�ยเงินัล่วงหน้ั� สำ�ม�รัถืทำ�ได้่หร่ัอไมสำ�ม�รัถืทำ�ได้่หร่ัอไม
ตอบตอบ:   คำ�ขอของผู้ข�ยอ�จไม่สำร้ั�งคว�มเส่ำยห�ยใด่คำ�ขอของผู้ข�ยอ�จไม่สำร้ั�งคว�มเส่ำยห�ยใด่ ๆๆ แต่อ�จบ่งช่ื่�แต่อ�จบ่งช่ื่� "สัำญญ�ณเต่อนัสัำญญ�ณเต่อนั" และควรัได้่รัับก�รัตรัวจสำอบและควรัได้่รัับก�รัตรัวจสำอบ คุณควรัแจ้งก�รัร้ัองขอน่ั�ไป็ยังฝ่่�ยคุณควรัแจ้งก�รัร้ัองขอน่ั�ไป็ยังฝ่่�ย

จริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั

 •  รัะมัด่รัะวัง "สัำญญ�ณเต่อนั" ใด่ ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับก�รัด่ำ�เนิันัก�รัของคู่ค้�ธุุรักิจในัปั็จจุบันัและในัอนั�คต
 •  ห�กคุณเป็็นัผู้จัด่ก�รั ตรัวจสำอบให้มั�นัใจว่�พนัักง�นัเข้�ใจและตกลงท่�จะป็ฏิิบัติต�มม�ตรัฐ�นัและคว�มค�ด่หวังของบริัษััท 

ก่อนัเข้�ร่ัวมคว�มสัำมพันัธ์ุท�งสัำญญ�ใด่ ๆ 
 •  ห้�มทำ�อะไรัก็ต�มผ่�นับุคคลอ่�นั ๆ ในันั�มของเรั�ซึื่�งเรั�ไม่ได้่รััรับอนุัญ�ตให้กรัะทำ�ก�รันัั�นั
 •  ตรัวจสำอบว่�ค่�นั�ยหน้ั�หร่ัอค่�ธุรัรัมเน่ัยมท่�จ่�ยให้กับบุคคลท่�สำ�มม่คว�มเหม�ะสำม และสำอด่คล้องกับหลักก�รัจริัยธุรัรัมท่�ด่่ 

และกฎหม�ยท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ และได้่รัับก�รับันัทึกไว้อย่�งชัื่ด่เจนัและโป็ร่ังใสำ

เม่�อเข้�ร่ัวมกิจกรัรัมก�รัจัด่ซ่ื่�อจัด่จ้�งเม่�อเข้�ร่ัวมกิจกรัรัมก�รัจัด่ซ่ื่�อจัด่จ้�ง:

 •  จัด่ทำ�และจัด่เก็บบันัทึกทั�งหมด่อย่�งถูืกต้องเพ่�อบันัทึกกรัะบวนัก�รัจัด่ซ่ื่�อจัด่จ้�ง และเพ่�อก�รัตัด่สิำนัใจก�รัจัด่ซ่ื่�อจัด่จ้�งท่�ม่ 
คว�มสำำ�คัญ

 •  ใช้ื่คว�มสำ�ม�รัถืเพ่ยงอย่�งเด่่ยวเป็็นัม�ตรัฐ�นัก�รัตัด่สิำนัใจก�รัจัด่ซ่ื่�อจัด่จ้�ง รัะมัด่รัะวังในัก�รัหล่กเล่�ยงคว�มขัด่แย้งท�งผล
ป็รัะโยชื่น์ัรัะหว่�งบริัษััทและบุคคลท่�สำ�มใด่ ๆ

 •  อย่�เปิ็ด่เผยข้อมูลก�รัจัด่ซ่ื่�อจัด่จ้�งกับผู้ใด่ภั�ยนัอกบริัษััท หร่ัอบุคคลภั�ยในับริัษััทท่�ไม่ "จำ�เป็็นัต้องทรั�บข้อมูล"
 •  ตรัวจสำอบว่�ผู้ข�ยทุกรั�ยตกลงท่�จะป็ฏิิบัติต�มนัโยบ�ย B&W ท่�ห้�มก�รัจัด่ห�แร่ัท่�ม่ก�รัควบคุม และท�สำยุคใหม่/

ก�รัค้�มนุัษัย์
 •  ห�กคุณทรั�บถึืงก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจท่�ผิด่จริัยธุรัรัมโด่ยซัื่พพล�ยเออร์ัหร่ัอผู้ให้บริัก�รัของ B&W โป็รัด่ติด่ต่อผู้จัด่ก�รัของคุณ 

ฝ่่�ยกฎหม�ย ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั หร่ัอสำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� 
และคู่ค้�ธุุรักิจและคู่ค้�ธุุรักิจ

ก�รัทำ�สัำญญ�กับภั�ครััฐก�รัทำ�สัำญญ�กับภั�ครััฐ - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�
เรั�ส่ำงมอบผลิตภััณฑ์์และบริัก�รัท่�ม่คุณภั�พแก่ลูกค้�ของเรั�ในัรั�ค�ท่�เป็็นัธุรัรัมและ 
เหม�ะสำม โด่ยไม่คำ�นึังว่�ลูกค้�เป็็นัภั�ครััฐหร่ัอไม่ใช่ื่ภั�ครััฐ อย่�งไรัก็ด่่ เน่ั�องจ�ก 
กฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบก�รัทำ�สัำญญ�กับหน่ัวยง�นัรััฐแตกต่�งไป็จ�กก�รัทำ� 
ธุุรักรัรัมกับหน่ัวยง�นัท่�ไม่ใช่ื่ภั�ครััฐ เรั�จึงม่นัโยบ�ยเพิ�มเติมในัก�รัติด่ต�มผลเม่�อ 
ม่ก�รัติด่ต่อกับลูกค้�ภั�ครััฐ เพ่�อให้มั�นัใจว่�เรั�ป็ฏิิบัติต�มข้อกำ�หนัด่ท�งกฎหม�ย 
และกฎรัะเบ่ยบทั�งหมด่

กฎหม�ย กฎเกณฑ์์ และกฎรัะเบ่ยบในัก�รัทำ�สัำญญ�กับหน่ัวยง�นัรััฐบ�ล
สำหรััฐอเมริัก� และรััฐบ�ลอ่�นั ๆ ม่รั�ยละเอ่ยด่อย่�งม�กและม่คว�มซัื่บซ้ื่อนั 
และก�รัละเมิด่กฎหม�ย กฎเกณฑ์์และกฎรัะเบ่ยบเหล่�น่ั�อ�จส่ำงผลให้บุคคลถูืก 
ด่ำ�เนิันัคด่่อ�ญ� และม่ก�รัลงโทษัท�งวินััยของบริัษััทรัวมถึืงก�รัไล่ออก

พนัักง�นัท่�ด่ำ�เนิันัก�รัทำ�สัำญญ�กับภั�ครััฐต้องเข้�ใจและป็ฏิิบัติต�มข้อจำ�กัด่และข้อกำ�หนัด่ต่�ง ๆ ท่�บังคับใช้ื่โด่ยหน่ัวยง�นัรััฐท่� 
เก่�ยวข้อง เน่ั�องจ�กกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบรัะหว่�งหน่ัวยง�นัและรัะดั่บของภั�ครััฐม่คว�มแตกต่�งกันั
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ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:   ฉันัเข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัมก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบตั�งแต่ตอนัเริั�มง�นัฉันัเข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัมก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบตั�งแต่ตอนัเริั�มง�นั ฉันัยังต้องเข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัมน่ั�อ่กหร่ัอไม่ฉันัยังต้องเข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัมน่ั�อ่กหร่ัอไม่
ตอบตอบ:   B&W กำ�หนัด่ให้พนัักง�นัท่�ได้่รัับมอบหม�ยทุกคนัเข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัมและก�รัรัับรัองป็รัะจำ�ปี็ทุกปี็กำ�หนัด่ให้พนัักง�นัท่�ได้่รัับมอบหม�ยทุกคนัเข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัมและก�รัรัับรัองป็รัะจำ�ปี็ทุกปี็

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

 •  ห�กคุณม่ส่ำวนัร่ัวมในัก�รัทำ�สัำญญ�กับหน่ัวยง�นัภั�ครััฐ ทำ�คว�มเข้�ใจและป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบท่�ม่ผลบังคับ 
ใช้ื่ทั�งหมด่ คว�มไม่รู้ัไม่อ�จใช้ื่เป็็นัข้อแก้ตัวในัก�รัละเมิด่กฎหม�ย

 •  เอ�ใจใส่ำเป็็นัพิเศษัเพ่�อให้มั�นัใจว่�ก�รัส่ำ�อสำ�รัทั�งหมด่ไป็ยังรััฐบ�ลของป็รัะเทศ ของรััฐและในัท้องถิื�นั ก�รัส่ำ�อสำ�รัท่�เป็็นัเท็จ 
ไม่ถูืกต้องหร่ัอทำ�ให้เกิด่ก�รัเข้�ใจผิด่เป็็นัก�รัละเมิด่กฎหม�ยอ�ญ�

 •  เว้นัแต่จะได้่รัับอนุัมัติโด่ยเจ้�หน้ั�ท่�รััฐท่�เหม�ะสำม ห้�มยอมรัับข้อมูลจ�กแหล่งใด่ ๆ ห�กม่เหตุผลอันัควรัเช่ื่�อว่� ข้อมูลเก่�ยว
ข้องกับคว�มป็ลอด่ภััยของป็รัะเทศ ถูืกจำ�แนักป็รัะเภัท อ่อนัไหว หร่ัอม่กรัรัมสิำทธิุ

 •  ห�กคุณม่คำ�ถื�มใด่ ๆ เก่�ยวกับก�รัทำ�สัำญญ�กับภั�ครััฐ โป็รัด่ป็รึักษั�กับฝ่่�ยกฎหม�ย หร่ัอฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับ 
ก�รัป็ฏิิบัติง�นั

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� 
และคู่ค้�ธุุรักิจและคู่ค้�ธุุรักิจ

คว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัและโอก�สำขององค์กรัคว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัและโอก�สำขององค์กรั –– ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

คว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัเกิด่ขึ�นัเม่�อก�รัด่ำ�เนิันัก�รัของคุณหร่ัอคว�มสำนัใจส่ำวนัตัวของคุณ 
ก้�วก่�ยไม่ว่�ด้่วยวิธุ่ก�รัใด่ ๆ หร่ัอแม้แต่ถูืกมองว่�เป็็นัก�รัก้�วก่�ยผลป็รัะโยชื่น์ัของบริัษััท คว�ม 
ขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัส่ำงผลต่อก�รัตัด่สิำนัใจส่ำวนัตัวของเรั� และ B&W จะใช้ื่คว�มรัะมัด่รัะวัง 
และก�รัคิด่วิเครั�ะห์เพิ�มขึ�นั และอ�จบ่อนัทำ�ล�ยคว�มไว้ว�งใจได้่ของเรั� และคว�มไว้ว�งใจท่�ผู้อ่�
นัม่ต่อเรั�

เรั�ม่หน้ั�ท่�พ่�นัฐ�นัในัก�รัตัด่สิำนัใจท�งธุุรักิจท่�ด่่เพ่�อผลป็รัะโยชื่น์ัสูำงสุำด่ของบริัษััทโด่ยป็รั�ศจ�กผล
ป็รัะโยชื่น์ัส่ำวนับุคคลของเรั�

เรั�ต้องไม่แสำวงห�ผลป็รัะโยชื่น์ัส่ำวนับุคคลโด่ยใช้ื่โอก�สำของ B&W อันัเป็็นัผลม�จ�กก�รัด่ำ�รังตำ�แหน่ังของเรั�ในั B&W หร่ัอใช้ื่ทรััพย์
สิำนัหร่ัอข้อมูลของบริัษััท

นัอกจ�กน่ั� เรั�ต้องไม่ใช้ื่ตำ�แหน่ังของเรั�ในั B&W หร่ัอทรััพย์สิำนัหร่ัอข้อมูลของบริัษััท เพ่�อผลป็รัะโยชื่ส์ำส่ำวนับุคคลหร่ัอเพ่�อแข่งขันั 
กับ B&W

คว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัอ�จเกิด่ขึ�นัผ่�นัผลป็รัะโยชื่น์ัจ�กก�รัจ้�งง�นัภั�ยนัอก ก�รัม่ส่ำวนัร่ัวมท�งก�รัเงินักับธุุรักิจภั�ยนัอก 
คว�มสัำมพันัธ์ุกับลูกค้� ซัื่พพล�ยเออร์ั เพ่�อนัร่ัวมง�นัหร่ัอครัอบครััว และก�รัให้หร่ัอรัับของม่ค่�ท่�ม่มูลค่�สูำงเกินัหร่ัอไม่เหม�ะสำม เน่ั�อง 
จ�กเป็็นัไป็ไม่ได้่ท่�จะอธิุบ�ยถึืงคว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัท่�อ�จเกิด่ขึ�นัได้่ทั�งหมด่ เรั�แต่ละคนัจะต้องใช้ื่วิจ�รัณญ�ณท่�ด่่ 
ขอคำ�แนัะนัำ�เม่�อจำ�เป็็นั และป็ฏิิบัติต�มม�ตรัฐ�นัสูำงสุำด่ท�งจริัยธุรัรัมและคว�มซ่ื่�อสัำตย์สุำจริัต 

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:
ห�กคุณทรั�บถึืงคว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัท่�เกิด่ขึ�นัจริัง ท่�อ�จเกิด่ขึ�นัหร่ัอท่�ถูืกมองได้่ว่�เป็็นัคว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ั แจ้ง 
สำถื�นัก�รัณ์ดั่งกล่�วไป็ยังหัวหน้ั�ง�นัของคุณ ฝ่่�ยทรััพย�กรับุคคล ฝ่่�ยกฎหม�ย หร่ัอฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัหร่ัอ 
สำ�ยด่่วนัจริัยธุรัรัม B&W โด่ยทันัท่� นัอกจ�กน่ั� โป็รัด่ตรัะหนัักถึืงสิำ�งต่อไป็น่ั�:

 •  หล่กเล่�ยงก�รัอนุัโลมยอมต�ม และหล่กเล่�ยงแม้แต่ก�รัถูืกมองได้่ว่�เป็็นัคว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ั
 •  ห�กม่ข้อสำงสัำย แจ้งสำถื�นัก�รัณ์โด่ยทันัท่
 •  ตัด่สิำนัใจท�งธุุรักิจโด่ยคำ�นึังถึืงผลป็รัะโยชื่น์ัสูำงสุำด่ของ B&W เสำมอ
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ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:   เพ่�อนัของผู้จัด่ก�รัของฉันัเป็็นัท่�ป็รึักษั�ด้่�นัก�รัออกแบบท่อเพ่�อนัของผู้จัด่ก�รัของฉันัเป็็นัท่�ป็รึักษั�ด้่�นัก�รัออกแบบท่อ ทุกครัั�งท่�เรั�ต้องก�รัง�นัออกแบบบ�งอย่�งทุกครัั�งท่�เรั�ต้องก�รัง�นัออกแบบบ�งอย่�ง ผู้จัด่ก�รัของฉันัจะโทรัห�เพ่�อนัของ ผู้จัด่ก�รัของฉันัจะโทรัห�เพ่�อนัของ 

เธุอเธุอ และเข�ก็จะได้่ง�นัทุกครัั�งและเข�ก็จะได้่ง�นัทุกครัั�ง เพ่�อนัของผู้จัด่ก�รัของฉันัทำ�ง�นัด่่เพ่�อนัของผู้จัด่ก�รัของฉันัทำ�ง�นัด่่ แต่ฉันัสำงสัำยว่�ก�รัทำ�เช่ื่นัน่ั�เหม�ะสำมหร่ัอไมแต่ฉันัสำงสัำยว่�ก�รัทำ�เช่ื่นัน่ั�เหม�ะสำมหร่ัอไม
ตอบตอบ:   วิธุ่ก�รัของผู้จัด่ก�รัของคุณกำ�ลังนัำ�ไป็สู่ำก�รัถูืกมองว่�เป็็นัคว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัวิธุ่ก�รัของผู้จัด่ก�รัของคุณกำ�ลังนัำ�ไป็สู่ำก�รัถูืกมองว่�เป็็นัคว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ั อย่�งไรัก็ด่่อย่�งไรัก็ด่่ คุณอ�จไม่ม่ข้อเท็จจริังท่�ครับถ้ืวนัคุณอ�จไม่ม่ข้อเท็จจริังท่�ครับถ้ืวนั อ�จ อ�จ 

เป็็นัไป็ได้่ว่�เพ่�อนัของผู้จัด่ก�รัของคุณเป็็นัผู้ข�ยท่�ผ่�นัก�รัรัับรัองเป็็นัไป็ได้่ว่�เพ่�อนัของผู้จัด่ก�รัของคุณเป็็นัผู้ข�ยท่�ผ่�นัก�รัรัับรัอง และผ่�นักรัะบวนัก�รัคัด่เล่อกและอนุัมัติท่�จำ�เป็็นัทั�งหมด่แล้วและผ่�นักรัะบวนัก�รัคัด่เล่อกและอนุัมัติท่�จำ�เป็็นัทั�งหมด่แล้ว คุณควรัป็รึักษั�คุณควรัป็รึักษั�
ข้อกังวลน่ั�กับผู้จัด่ก�รัของคุณข้อกังวลน่ั�กับผู้จัด่ก�รัของคุณ แต่ห�กอ�จก่อให้เกิด่ปั็ญห�ต�มม�แต่ห�กอ�จก่อให้เกิด่ปั็ญห�ต�มม� โป็รัด่ติด่ต่อฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัโป็รัด่ติด่ต่อฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั

 •  ตรัะหนัักว่�กิจกรัรัมส่ำวนับุคคลอ�จนัำ�ไป็สู่ำคว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัได้่ เช่ื่นั ก�รัให้และรัับของขวัญหร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัอ 
งกับพนัักง�นัของคู่ค้�ธุุรักิจในัปั็จจุบันัหร่ัอในัอนั�คต

 •  ห้�มใช้ื่ตำ�แหน่ังของคุณในั B&W ทรััพย์สิำนัหร่ัอข้อมูลของบริัษััทท่�คุณได้่รัับผ่�นัก�รัทำ�ง�นัของคุณเพ่�อแสำวงห�ผลป็รัะโยชื่น์ั
ส่ำวนับุคคล 

ในัท�งป็ฏิิบัติ บริัษััทไม่สำ�ม�รัถืและไม่แยกแยะคว�มแตกต่�งรัะหว่�งคว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัท่�เกิด่ขึ�นัจริังกับท่�อ�จถูืกมองว่�เป็็นั
คว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ั จำ�ไว้ว่� พนัักง�นัทุกคนัและทุกคนัท่�ด่ำ�เนิันัก�รัในันั�มของบริัษััทต้องตัด่สิำนัใจท�งธุุรักิจโด่ยคำ�นึังถึืงผล
ป็รัะโยชื่น์ัสูำงสุำด่ของ B&W แต่เพ่ยงเท่�นัั�นั

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� 
และคู่ค้�ธุุรักิจและคู่ค้�ธุุรักิจ

คว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ัคว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ั - สัำญญ�ณเต่อนัสัำญญ�ณเต่อนั
 •  หล่กเล่�ยงสำถื�นัก�รัณ์ท่�คุณอ�จม่ส่ำวนัร่ัวมในัก�รัว่�จ้�งหร่ัอบริัห�รัจัด่ก�รัสำม�ชิื่กครัอบครััวท่�ใกล้ชิื่ด่
 •  ห้�มมิให้พนัักง�นัด่ำ�รังตำ�แหน่ังท่�ม่อำ�นั�จในัก�รัตัด่สิำนัใจท่�เก่�ยวข้องกับผลป็รัะโยชื่น์ัโด่ยตรังต่อหร่ัอตรัวจสำอบก�รัทำ�ง�นั 

ของสำม�ชิื่กครัอบครััวท่�ใกล้ชิื่ด่
 •  อย่�ให้คว�มสัำมพันัธ์ุส่ำวนับุคคลของคุณกับลูกค้� ผู้ข�ยหร่ัอคนักล�งบุคคลท่�สำ�มม่อิทธิุพลเหน่ัอก�รัตัด่สิำนัใจท�งธุุรักิจโด่ยมิ 

ชื่อบ
 •  อย่�ให้หร่ัอรัับของขวัญหร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัองโด่ยไม่ได้่รัับอนุัมัติล่วงหน้ั� เน่ั�องจ�กก�รักรัะทำ�ดั่งกล่�วอ�จทำ�ให้คุณตกอยู่ 

ภั�ยใต้ข้อผูกมัด่หร่ัออ�จถูืกมองว่�เป็็นัเช่ื่นันัั�นั

ของขวัญและก�รัเล่�ยงรัับรัองของขวัญและก�รัเล่�ยงรัับรัอง- ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�
คว�มสัำมพันัธ์ุท่�แข็งแกร่ังกับคู่ค้�ธุุรักิจของเรั�ม่คว�มสำำ�คัญต่อธุุรักิจของเรั� แต่ก�รัให้และรัับของขวัญกับคู่ค้�ธุุรักิจหร่ัอลูกค้�ในัปั็จจุบันั 
หร่ัอในัอนั�คตอ�จส่ำงผลกรัะทบต่อก�รัตัด่สิำนัของเรั�และของลูกค้�ของเรั�อย่�งเป็็นัอิสำรัะ และอ�จถูืกมองได้่ว่�เป็็นัก�รัเอ่�อป็รัะโยชื่น์ั 
ต่อกันั

แม้ว่�จะม่กำ�หนัด่ไว้อย่�งเฉพ�ะเจ�ะจงในันัโยบ�ยของขวัญและก�รัเล่�ยงรัับรัองของบริัษััท 
คำ�ว่� "ของขวัญ" และ "ก�รัเล่�ยงรัับรัอง" ต�มวัตถุืป็รัะสำงค์ของจรัรัย�บรัรัณท�งธุุรักิจ
น่ั� ม่คว�มหม�ยท่�ครัอบคลุมกว้�งขว�ง รัวมถึืงของขวัญและก�รัเอ่�อป็รัะโยชื่น์ัในัทุกรูัป็แบบ 
ก�รัเดิ่นัท�ง ก�รับริัก�รั ม่�ออ�ห�รั บัตรัเข้�ชื่มกิจกรัรัม และสิำ�งของ ผลป็รัะโยชื่น์ัหร่ัอของม่ค่�ท่� 
มอบให้เป็็นัสิำนันัำ��ใจอ่�นั ๆ 

คุณต้องหล่กเล่�ยงแม้แต่ก�รัถูืกมองว่�ก�รัให้หร่ัอรัับของขวัญหร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัองเช่ื่�อมโยงกับก�รั 
ป็ฏิิบัติท่�เอ่�อป็รัะโยชื่น์ัไม่ว่�ในัลักษัณะใด่ ๆ แม้ว่�จะไม่ม่เจตนัท่�จะได้่รัับก�รัโน้ัมน้ั�วชัื่กจูงหร่ัอได้่ม� 
ซึื่�งคว�มได้่เป็ร่ัยบโด่ยมิชื่อบ ของขวัญท่�ไม่เหม�ะสำมอ�จสำร้ั�งคว�มลำ�บ�กใจต่อบริัษััท และสำร้ั�งคว
�มเส่ำยห�ยต่อช่ื่�อเส่ำยงของเรั�

ด้่วยเหตุผลเหล่�น่ั� ห้�มมิให้พนัักง�นัรัับ เร่ัยกร้ัอง เสำนัอหร่ัอให้ของขวัญหร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัองท่�อ�จโน้ัมน้ั�วชัื่กจูงหร่ัอถูืกมองว่�โน้ัมน้ั�ว
ชัื่กจูงคว�มซ่ื่�อสัำตย์หร่ัอคว�มเป็็นัอิสำรัะของผู้รัับ
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เน่ั�องจ�กม่กฎเกณฑ์์และข้อจำ�กัด่เฉพ�ะเก่�ยวกับก�รัให้และรัับของขวัญและก�รัเล่�ยงรัับรัอง พนัักง�นัต้องอ่�นันัโยบ�ยของขวัญและ 
ก�รัเล่�ยงรัับรัองและขอก�รัอนุัมัติท่�จำ�เป็็นัใด่ ๆ ก่อนัให้หร่ัอรัับของขวัญหร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัอง ห�กม่คำ�ถื�มเก่�ยวกับก�รัให้หร่ัอรัับ 
ของขวัญหร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัอง โป็รัด่ติด่ต่อฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัหร่ัอฝ่่�ยกฎหม�ย

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:
เรั�ตรัะหนัักว่�อ�จม่สำถื�นัก�รัณ์ท่�ม่คว�มเหม�ะสำมในัก�รัให้หร่ัอรัับของขวัญหร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัอง 
กับคู่ค้�ธุุรักิจในัปั็จจุบันัหร่ัอในัอนั�คตเพ่�อกรัะชัื่บคว�มสัำมพันัธ์ุท�งธุุรักิจของคุณ ต�มกฎทั�วไป็ พนัั
กง�นัต้องทรั�บถึืงสิำ�งต่อไป็น่ั�เม่�อให้หร่ัอรัับของขวัญหร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัอง:

•  ทบทวนัและทรั�บถึืงมูลค่�จำ�กัด่ของของขวัญและก�รัเล่�ยงรัับรัอบต่อครัั�งและมูลค่�รัวมท่�จำ�กัด่
ต่อไป็

•  ว�งแผนัและขออนุัมัติล่วงหน้ั�เป็็นัล�ยลักษัณ์อักษัรั
•  ในักรัณ่ท่�เกิด่ขึ�นัน้ัอยม�กซึื่�งไม่สำ�ม�รัถืด่ำ�เนิันัก�รัขออนุัมัติเป็็นัล�ยลักษัณ์อักษัรัได้่ โป็รัด่แจ้ง

สำถื�นัก�รัณ์ดั่งกล่�วไป็ยังฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั และขอก�รัอนุัมัติย้อนัหลั
งทันัท่ท่�ทำ�ได้่

 •  ก�รัให้และรัับของขวัญต้องเป็็นัท่�ยอมรัับภั�ยใต้นัโยบ�ยของบริัษััททั�งฝ่่�ยผู้ให้และผู้รัับ
 •  รั�ยง�นัของขวัญและก�รัเล่�ยงรัับรัองทั�งหมด่รัวมถึืงก�รัอนุัมัติท่�ได้่รัับในัรั�ยง�นัค่�ใช้ื่จ่�ยของคุณ เพ่�อให้มั�นัใจว่�ของขวัญแ

ละก�รัเล่�ยงรัับรัองได้่รัับก�รัรั�ยง�นัอย่�งถูืกต้องในัสำมุด่บัญช่ื่และบันัทึกของบริัษััท
 •  ห้�มยอมรัับของขวัญท่�เป็็นัเงินัสำด่หร่ัอสิำ�งท่�เท่ยบเท่�เงินัสำด่โด่ยเด็่ด่ข�ด่ 

ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:   ฉันัได้่รัับของขวัญซึื่�งฉันัมั�นัใจว่�ฉันัไม่สำ�ม�รัถืยอมรัับได้่ฉันัได้่รัับของขวัญซึื่�งฉันัมั�นัใจว่�ฉันัไม่สำ�ม�รัถืยอมรัับได้่ แต่ฉันัเกรังว่�ห�กส่ำงค่นัแต่ฉันัเกรังว่�ห�กส่ำงค่นั ผู้ให้อ�จรู้ัสึำกเส่ำยนัำ��ใจเน่ั�องจ�กเหตุผลท�งวัฒนัธุรัรัม ผู้ให้อ�จรู้ัสึำกเส่ำยนัำ��ใจเน่ั�องจ�กเหตุผลท�งวัฒนัธุรัรัม 

ฉันัควรัทำ�อย่�งไรัฉันัควรัทำ�อย่�งไรั
ตอบตอบ:   ในับ�งสำถื�นัก�รัณ์ในับ�งสำถื�นัก�รัณ์ โด่ยเฉพ�ะอย่�งยิ�งก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจในัป็รัะเทศอ่�นัโด่ยเฉพ�ะอย่�งยิ�งก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจในัป็รัะเทศอ่�นั ๆๆ ก�รัส่ำงค่นัของขวัญอ�จถูืกมองว่�เป็็นัก�รัเส่ำยม�รัย�ทก�รัส่ำงค่นัของขวัญอ�จถูืกมองว่�เป็็นัก�รัเส่ำยม�รัย�ท ในักรัณ่น่ั�ในักรัณ่น่ั� 

คุณสำ�ม�รัถืยอมรัับของขวัญในันั�มของบริัษััทคุณสำ�ม�รัถืยอมรัับของขวัญในันั�มของบริัษััท จ�กนัั�นัส่ำงของขวัญไป็ยังบริัษััทผ่�นัฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัเ จ�กนัั�นัส่ำงของขวัญไป็ยังบริัษััทผ่�นัฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัเ 
พ่�อก�รัจัด่ก�รัท่�เหม�ะสำมต่อไป็พ่�อก�รัจัด่ก�รัท่�เหม�ะสำมต่อไป็

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� 
และคู่ค้�ธุุรักิจและคู่ค้�ธุุรักิจ

ห�กคุณได้่รัับของขวัญท่�ไม่ได้่ร้ัองขอท่�ม่มูลค่�สูำงกว่�มูลค่�ป็กติทั�วไป็ห�กคุณได้่รัับของขวัญท่�ไม่ได้่ร้ัองขอท่�ม่มูลค่�สูำงกว่�มูลค่�ป็กติทั�วไป็ คุณควรัส่ำงค่นัของขวัญนัั�นัพร้ัอมคำ�อธิุบ�ยนัโยบ�ยของคุณควรัส่ำงค่นัของขวัญนัั�นัพร้ัอมคำ�อธิุบ�ยนัโยบ�ยของ B&W 
ห�กคุณม่ข้อสำงสัำยว่�ของขวัญหร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัองสำ�ม�รัถืยอมรัับได้่หร่ัอไม่ห�กคุณม่ข้อสำงสัำยว่�ของขวัญหร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัองสำ�ม�รัถืยอมรัับได้่หร่ัอไม่ ขอคำ�แนัะนัำ�และก�รัอนุัมัติจ�กฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รั ขอคำ�แนัะนัำ�และก�รัอนุัมัติจ�กฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รั 
กำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั

ตัวอย่�งของขวัญและก�รัเล่�ยงรัับรัองต้องห้�มม่ดั่งน่ั�:

 •  ก�รัจ่�ยเงินัสำด่หร่ัอสิำ�งท่�เท่ยบเท่�เงินัสำด่ เช่ื่นั บัตรักำ�นััล
 •  ก�รัเชิื่ญรัับป็รัะท�นัอ�ห�รัคำ��หรูัหรั�หร่ัอก�รัเล่�ยงรัับรัองรูัป็แบบอ่�นั ๆ
 •  ก�รัให้ก�รัต้อนัรัับท่�หรูัหรั� เช่ื่นั ร่ัสำอร์ัทหรูัหร่ัอก�รัเดิ่นัท�งท่�ม่ค่�ใช้ื่ 

จ่�ยสูำง
 •  ก�รัจ่�ยค่�ใช้ื่จ่�ยในัก�รัเดิ่นัท�งท่�ไม่ม่คว�มเช่ื่�อมโยงกับวัตถุืป็รัะสำงค์

ท�งธุุรักิจโด่ยตรัง
 •  ของขวัญและก�รัเล่�ยงรัับรัองท่�มอบให้แก่คู่สำมรัสำหร่ัอสำม�ชิื่กครัอบครััว

โด่ยไม่ขออนุัมัติล่วงหน้ั�
 •  สิำ�งใด่ก็ต�มท่�อ�จสำร้ั�งคว�มลำ�บ�กใจให้กับบริัษััทห�กถูืกเปิ็ด่เผยต่อ 

สำ�ธุ�รัณะ
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ก�รัป็กป้็องทรััพย์สิำนัของบริัษััทก�รัป็กป้็องทรััพย์สิำนัของบริัษััท - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั� 

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� 
และคู่ค้�ธุุรักิจและคู่ค้�ธุุรักิจ

ทรััพย์สิำนัของ B&W ทั�งท�งก�ยภั�พและทรััพย์สิำนัท�งปั็ญญ� ม่มูลค่� 
สูำงและม่จุด่ป็รัะสำงค์เพ่�อใช้ื่ในัก�รัด่ำ�เนิันัวัตถุืป็รัะสำงค์และเป้็�หม�ยท�ง
ธุุรักิจให้ก้�วหน้ั�เท่�นัั�นั โด่ยส่ำวนัตัวเรั�แต่ละคนัม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบในั 
ก�รัป็กป้็องทรััพย์สิำนัเหล่�น่ั� ทรััพย์สิำนัของผู่อ่�นั และเพ่�อใช้ื่ทรััพย์สิำนัและ
ทรััพย�กรัทั�งหมด่อย่�งเหม�ะสำม

ทรััพย์สิำนัท�งก�ยภั�พทั�งหมด่ รัวมถึืงโรังง�นั คอมพิวเตอร์ั 
อุป็กรัณ์และวัสำดุ่สิำ�นัเป็ล่องอ่�นั ๆ ต้องได้่รัับก�รัป้็องกันัจ�กก�รัใช้ื่ในัท�ง
ท่�ผิด่ คว�มเส่ำยห�ย ก�รัลักขโมยหร่ัอก�รัจัด่ก�รัท่�ไม่เหม�ะสำมอ่�นั ๆ  
และใช้ื่เพ่�อวัตถุืป็รัะสำงค์ท่�กำ�หนัด่ไว้เท่�นัั�นั

ก�รัป้็องกันัดั่งกล่�วรัวมถึืงแล็ป็ท็อป็ สำม�ร์ัทโฟนั แท็บเล็ต USB/ส่ำ�อท่�เก็บข้อมูลภั�ยนัอก กล้องดิ่จิทัล และอุป็กรัณ์พกพ�อ่�นั ๆ ไม่ว่�จะ 
เป็็นัเจ้�ของโด่ยบริัษััทหร่ัอโด่ยพนัักง�นัของบริัษััท ซึื่�งช่ื่วยให้เข้�ถึืงข้อมูลได้่สำะด่วกและง่�ยด่�ย ไม่ว่�คุณจะนัำ�กลับบ้�นัหร่ัอพกพ� 
ไป็รัะหว่�งก�รัเดิ่นัท�งไป็ทั�วโลก เรั�ต้องรัะมัด่รัะวังในัก�รัป้็องกันัรัะบบและข้อมูลของ B&W จ�กผู้ท่�อ�จเป็็นัแฮกเกอร์ัและบุคคลอ่�นั ๆ 
ท่�อ�จพย�ย�มเข้�ถึืงข้อมูล 

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

•  พนัักง�นัทุกคนัควรัป็กป้็องทรััพย์สิำนัของบริัษััท และตรัวจสำอบว่�ม่ก�รัใช้ื่ทรััพย์สิำนันัั�นัเพ่�อวัตถุืป็รัะสำงค์ท�งธุุรักิจโด่ยชื่อบด้่วยกฎ 
หม�ยของบริัษััท B&W อนุัญ�ตให้ใช้ื่รัะบบก�รัส่ำ�อสำ�รัและสำ�รัสำนัเทศของบริัษััทเพ่�อก�รัใช้ื่ง�นัส่ำวนัตัวได้่เป็็นัครัั�งครั�ว โด่ยท่�ก�รั 
ใช้ื่ดั่งกล่�วไม่ก่อให้เกิด่คว�มขัด่แย้งท�งผลป็รัะโยชื่น์ั หร่ัอไม่ม่เน่ั�อห�ล�มกอนั�จ�รั ทำ�ให้เส่ำ�อมเส่ำยช่ื่�อเส่ำยงหร่ัอเน่ั�อห�ท่�ไม่เหม�ะ
สำมอ่�นั ๆ

•  พนัักง�นัและผู้ท่�เป็็นัตัวแทนั B&W ได้่รัับคว�มไว้ว�งใจให้ป็ฏิิบัติตนัอย่�งม่คว�มรัับผิด่ชื่อบและใช้ื่วิจ�รัณญ�ณท่�ด่่ในัก�รัดู่แล 
รัักษั�ทรััพย�กรัของบริัษััท ผู้จัด่ก�รัม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบต่อทรััพย�กรัท่�มอบหม�ยให้กับฝ่่�ยง�นัของตนั และได้่รัับมอบอำ�นั�จในัก�รั
แก้ไขปั็ญห�ท่�เก่�ยวข้องกับก�รันัำ�ไป็ใช้ื่อย่�งถูืกต้องเหม�ะสำม

•  รัะมัด่รัะวังก�รัเข้�ถึืงทรััพย์สิำนัของเรั�โด่ยบุคคลอ่�นั ต้องจำ�กัด่ก�รัเข้�ถึืงทรััพย์สิำนัท�งปั็ญญ�หร่ัอท�งก�ยภั�พของบริัษััท 
(รัวมถึืงโรังง�นัและอุป็กรัณ์) ของบุคคลท่�สำ�ม สำำ�หรัับและเฉพ�ะท่�เก่�ยวข้องโด่ยตรังกับบริัก�รัท่�จัด่ห�ให้กับบริัษััทโด่ยบุคคลท่�สำ�มนัั�
นัเท่�นัั�นั

•  จัด่เก็บอุป็กรัณ์ต่�ง ๆ ทั�งท่�เป็็นัเจ้�ของโด่ยบริัษััทหร่ัอโด่ยคุณให้อยู่ในัก�รัดู่แลครัอบครัองของคุณตลอด่เวล�และป้็องกันัรัหัสำผ่�นัข
องคุณ

•  ตรัวจสำอบว่�ได้่ด่ำ�เนิันัก�รัสำำ�รัองข้อมูลเป็็นัป็รัะจำ�
•  ห้�มด่�วน์ัโหลด่ซื่อฟต์แวร์ั/แอป็ต่�ง ๆ ลงในัอุป็กรัณ์ของบริัษััทเว้นัแต่ได้่รัับอนุัมัติโด่ยฝ่่�ยเทคโนัโลย่สำ�รัสำนัเทศ (IT)
•  รั�ยง�นัไป็ยังฝ่่�ยเทคโนัโลย่สำ�รัสำนัเทศ (IT) โด่ยทันัท่ห�กอุป็กรัณ์ทั�งท่�เป็็นัเจ้�ของโด่ยบริัษััทหร่ัอโด่ยคุณ 

เกิด่ก�รัสูำญห�ยหร่ัอถูืกขโมย เพ่�อด่ำ�เนิันัขั�นัตอนัท่�เหม�ะสำมและป้็องกันัทรััพย์สิำนัท่�เป็็นัข้อมูลของบริัษััท
•  ป็ฏิิบัติต�มนัโยบ�ยของบริัษััทเก่�ยวกับก�รัคิด่ค้นัใหม่ใด่ ๆ ท่�เกิด่ขึ�นัรัะหว่�งหร่ัอเป็็นัผลม�จ�กก�รัจ้�งง�นัโด่ยบริัษััท
•  ป็ฏิิบัติต�มข้อจำ�กัด่ท่�เฉพ�ะเจ�ะจงเก่�ยวกับก�รัใช้ื่และ/หร่ัอก�รัโอนัย้�ยทรััพย์สิำนัของบริัษััท
•  หล่กเล่�ยงก�รัยอมรัับข้อมูลท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุจ�กผู้อ่�นัโด่ยไม่ได้่รัับอนุัญ�ต ห้�มเปิ็ด่เผยหร่ัอใช้ื่ข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับท�งธุุรักิจท่�คุณ 

ม่อยู่อันัเป็็นัผลม�จ�กก�รัจ้�งง�นัก่อนัหน้ั�น่ั�ของคุณกับบริัษััทอ่�นั ต่อบริัษััทหร่ัอเพ่�อธุุรักิจของ B&W
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ถื�มตอบถื�มตอบ:
ถื�มถื�ม:  ฉันัสำ�ม�รัถืติด่ต�มข่�วจ�กฉันัสำ�ม�รัถืติด่ต�มข่�วจ�ก FoxNews.com จ�กคอมพิวเตอร์ัในัท่�ทำ�ง�นัของฉันัในัช่ื่วงเวล�กล�งวันัได้่หร่ัอไม่จ�กคอมพิวเตอร์ัในัท่�ทำ�ง�นัของฉันัในัช่ื่วงเวล�กล�งวันัได้่หร่ัอไม่
ตอบตอบ:   ได้่ได้่ น่ั�เป็็นัก�รัใช้ื่คอมพิวเตอร์ัของน่ั�เป็็นัก�รัใช้ื่คอมพิวเตอร์ัของ B&W ของคุณท่�สำ�ม�รัถืทำ�ได้่ของคุณท่�สำ�ม�รัถืทำ�ได้่ คุณได้่รัับอนุัญ�ตให้ใช้ื่ได้่เป็็นัครัั�งครั�วตรั�บเท่�ท่�เว็บไซื่ต์ท่�คุณ คุณได้่รัับอนุัญ�ตให้ใช้ื่ได้่เป็็นัครัั�งครั�วตรั�บเท่�ท่�เว็บไซื่ต์ท่�คุณ 

เข้�ชื่มม่คว�มเหม�ะสำมเข้�ชื่มม่คว�มเหม�ะสำม และไม่รับกวนัก�รัทำ�ง�นัของคุณหร่ัอของผู้อ่�นัและไม่รับกวนัก�รัทำ�ง�นัของคุณหร่ัอของผู้อ่�นั ก�รัเข้�ถึืงเว็บไซื่ต์ท่�แสำด่งเน่ั�อห�ล�มกอนั�จ�รัก�รัเข้�ถึืงเว็บไซื่ต์ท่�แสำด่งเน่ั�อห�ล�มกอนั�จ�รั เป็็นัก�รัใช้ื่ เป็็นัก�รัใช้ื่ 
ง�นัท่�ไม่ยอมรัับและจะส่ำงผลให้ถูืกลงโทษัท�งวินััยง�นัท่�ไม่ยอมรัับและจะส่ำงผลให้ถูืกลงโทษัท�งวินััย

ก�รัใช้ื่รัะบบสำ�รัสำนัเทศอย่�งเหม�ะสำมก�รัใช้ื่รัะบบสำ�รัสำนัเทศอย่�งเหม�ะสำม - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� 
และคู่ค้�ธุุรักิจและคู่ค้�ธุุรักิจ

คอมพิวเตอร์ั อ่เมล เคร่ัอข่�ยและรัะบบก�รัส่ำ�อสำ�รัเป็็นัทรััพย์สิำนัของบริัษััทและม่ 
วัตถุืป็รัะสำงค์เพ่�อก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจเท่�นัั�นั อนุัญ�ตให้ใช้ื่รัะบบ อ่เมล และโทรัศัพท์ 
ของเรั�เพ่�อก�รัใช้ื่ง�นัส่ำวนัตัวเป็็นัครัั�งครั�ว เม่�อจำ�เป็็นัและอย่�งเหม�ะสำมได้่ ทั�งน่ั�
ต้องไม่ส่ำงผลกรัะทบต่อป็รัะสิำทธิุภั�พก�รัทำ�ง�นัของคุณ

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

•  โด่ยทั�วไป็ ห้�มมิให้คุณใช้ื่อุป็กรัณ์ของบริัษััทในัก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจภั�ยนัอก  
หร่ัอในัก�รัสำนัับสำนุันักิจกรัรัมท�งศ�สำนั� ท�งก�รัเม่องหร่ัอกิจกรัรัมภั�ยนัอก 
อ่�นั ๆ เว้นัแต่เพ่�อก�รัสำนัับสำนุันัองค์กรัท่�ไม่แสำวงกำ�ไรัท่�บริัษััทได้่รัับก�รัร้ัองขอ

•  ห้�มส่ำงอ่เมลถึืงผู้รัับจำ�นัวนัม�ก จด่หม�ยลูกโซ่ื่หร่ัออ่เมลเร่ั�องตลกขบขันัท่�ไม่เป็็นัท่�พึงป็รัะสำงค์โด่ยใช้ื่บัญช่ื่อ่เมลของบริัษััท
•  ห้�มมิให้ด่�วน์ัโหลด่ อัป็โหลด่ เข้�ถึืงหร่ัอส่ำงเน่ั�อห�ท่�ส่ำอไป็ในัท�งเพศหร่ัอล�มกอนั�จ�รัโด่ยใช้ื่คอมพิวเตอร์ัหร่ัออุป็กรัณ์อิเล็ก 

ทรัอนิักส์ำท่�จัด่ห�ให้โด่ยบริัษััท หร่ัอในัเวล�ป็ฏิิบัติง�นัของบริัษััทโด่ยเด็่ด่ข�ด่
•  ห้�มใช้ื่รัะบบอ่เมลเพ่�อวัตถุืป็รัะสำงค์ส่ำวนัตัวในัเชิื่งพ�ณิชื่ย์หร่ัอเพ่�อวัตถุืป็รัะสำงค์ท่�ผิด่กฎหม�ยใด่ ๆ หร่ัอเพ่�อก�รัสำร้ั�งหร่ัอเผยแพร่ั 

ข้อคว�มท่�เป็็นัก�รัก่อกวนัหร่ัอไม่เป็็นัท่�พึงป็รัะสำงค์
•  เพ่�อป็กป้็องผลป็รัะโยชื่น์ัของเคร่ัอข่�ย B&W และเพ่�อนัร่ัวมง�นัของเรั� เรั�สำงวนัสิำทธ์ิุในัก�รัติด่ต�มหร่ัอตรัวจสำอบข้อมูลดิ่บและ 

ข้อมูลท่�ป็รัะมวลผลทั�งหมด่ท่�อยู่ในัคอมพิวเตอร์ัหร่ัออุป็กรัณ์อิเล็กทรัอนิักส์ำ ได่รัฟ์เคร่ัอข่�ยหร่ัออินัเทอร์ัเน็ัตท่�จัด่ห�ให้โด่ยบริัษััท

ข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับและท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับและท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุ - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั� 

ก�รัเปิ็ด่เผยข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับหร่ัอท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุของบริัษััทอ�จทำ�ให้บริัษััทตกอยู่ในัสำถื�นัะท่�เส่ำยเป็ร่ัยบในัก�รัแข่งขันั หร่ัออ�จก่อให้ 
เกิด่คว�มเส่ำยห�ยหร่ัอสำร้ั�งคว�มอึด่อัด่ใจต่อพนัักง�นั ลูกค้� บริัษััทหร่ัอกิจก�รัร่ัวมทุนัท�งธุุรักิจท่�เข้�ร่ัวม

ข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับและท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุ รัวมถึืง ข้อมูลก�รักำ�หนัด่รั�ค�และข้อมูลท�งก�รัเงินั ช่ื่�อและท่�อยู่บริัษััท คว�มลับท�งก�รัค้� 
ใบสำมัครัสิำทธิุบัตรั กรัะบวนัก�รัและสูำตรั และรัวมถึืงข้อมูลท่�ไม่เปิ็ด่เผยต่อสำ�ธุ�รัณะเก่�ยวกับบริัษััทอ่�นั ๆ รัวมถึืงซัื่พพล�ยเออร์ั 
ผู้ข�ยและบุคคลท่�สำ�มอ่�นั ๆ ในัปั็จจุบันัหร่ัอในัอนั�คต 

นัอกจ�กน่ั� ก�รัคุ้มครัองข้อมูลส่ำวนับุคคลของพนัักง�นัของเรั�ม่คว�มสำำ�คัญอย่�งยิ�งต่อคว�มสำำ�เร็ัจอย่�งต่อเน่ั�องของเรั�และต่อก�รั 
รัักษั�ช่ื่�อเส่ำยงของเรั� ข้อมูล เช่ื่นั ท่�อยู่ หม�ยเลขโทรัศัพท์ท่�บ้�นั ข้อมูลเงินัเด่่อนัหร่ัอข้อมูลท�งก�รัแพทย์ และก�รัป็รัะเมินัผลก�รั 
ป็ฏิิบัติง�นั ถ่ือเป็็นัข้อมูลส่ำวนัตัว

ไม่เพ่ยงแต่คุณต้องไม่เปิ็ด่เผยข้อมูล ห�กแต่คุณยังต้องด่ำ�เนิันัขั�นัตอนัท่�จำ�เป็็นัทั�งหมด่ในัก�รัป้็องกันัผู้อ่�นัจ�กก�รัได้่ม�ซึื่�งข้อมูลท่�เป็็นั 
คว�มลับและท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุอย่�งผิด่กฎหม�ย

นัอกจ�กน่ั�เรั�ต้องเค�รัพข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับและท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุของบุคคลท่�สำ�ม และเรั�จะไม่เข้�ร่ัวมในัวิธุ่ก�รัท่�ผิด่จริัยธุรัรัมหร่ัอผิด่ 
กฎหม�ยในัก�รัได้่ม�ซึื่�งข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับหร่ัอท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุท่�เป็็นัของผู้อ่�นั
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คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:
ตรัะหนัักว่�ข้อมูลท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุม่องค์ป็รัะกอบใด่บ้�ง โด่ยเฉพ�ะอย่�งยิ�งในัส่ำวนัท่�เก่�ยวข้องกับหน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบในัง�นัของคุณ  
พนัักง�นัทุกคนัต้องลงนั�มในัข้อตกลงก�รัเก็บข้อมูลเป็็นัคว�มลับเม่�อเข้�ร่ัวมง�นักับบริัษััท ถื�มคำ�ถื�มห�กคุณไม่แน่ัใจเก่�ยวกับ 
องค์ป็รัะกอบของข้อมูลดั่งกล่�ว

•  อย่�โพสำต์ข้อมูลของบริัษััทท่�เป็็นัคว�มลับบนัส่ำ�อสัำงคมออนัไลน์ั
•  ห้�มแชื่ร์ัข้อมูลส่ำวนัตัวเก่�ยวกับเพ่�อนัร่ัวมง�นักับผู้อ่�นัท่�ไม่ม่เหตุผลท�งธุุรักิจท่�เหม�ะสำมในัก�รัได้่รัับข้อมูลนัั�นั
•  ห้�มเปิ็ด่เผยหร่ัอใช้ื่ข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับท�งธุุรักิจท่�คุณม่อยู่อันัเป็็นัผลม�จ�กก�รัจ้�งง�นัก่อนัหน้ั�น่ั�ของคุณกับบริัษััทอ่�นั ต่อ 

บริัษััทหร่ัอเพ่�อธุุรักิจของบริัษััท
•  หล่กเล่�ยงก�รัยอมรัับข้อมูลท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุจ�กผู้อ่�นัโด่ยไม่ได้่รัับอนุัญ�ต ห�กคุณได้่รัับข้อมูลท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุโด่ยไม่ได้่รัับอนุัญ�ต 

โป็รัด่แจ้งไป็ยังผู้จัด่ก�รัของคุณ ฝ่่�ยกฎหม�ยหร่ัอฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและกำ�กับดู่แลก�รัป็ฏิิบัติง�นัโด่ยทันัท่
•  ห้�มร้ัองขอข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับจ�กบุคคลท่�สำ�มหร่ัอใช้ื่ข้อมูลท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุของบริัษััทอ่�นัโด่ยไม่ได้่รัับอนุัญ�ต ซึื่�งรัวมถึืงก�รั 

ใช้ื่ข้อมูลท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุของบริัษััทผู้ว่�จ้�งก่อนัหน้ั�น่ั�

เพ่�อช่ื่วยป็กป้็องข้อมูลสำำ�คัญท่�อ่อนัไหวและเป็็นัคว�มลับของเรั�เพ่�อช่ื่วยป็กป้็องข้อมูลสำำ�คัญท่�อ่อนัไหวและเป็็นัคว�มลับของเรั�:

•  ห้�มส่ำงข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับไป็ยังเคร่ั�องพิมพ์ท่�ไม่ม่ก�รัควบคุมดู่แลหร่ัอบัญช่ื่อ่เมลส่ำวนัตัว
•  ห้�มพูด่คุยเก่�ยวกับข้อมูลท่�เป็็นัคว�มลับด้่วยเส่ำยงดั่งหร่ัออย่�งเปิ็ด่เผยท่�ผู้อ่�นัอ�จได้่ยินั
•  ห้�มแชื่ร์ัข้อมูลท่�ม่กรัรัมสิำทธ์ิุของ B&W กับลูกค้�หร่ัอซัื่พพล�ยเออร์ัโด่ยไม่ได้่รัับอนุัมัติล่วงหน้ั�

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� 
และคู่ค้�ธุุรักิจและคู่ค้�ธุุรักิจ

คว�มถูืกต้องสำมบูรัณ์ของบันัทึกและขั�นัตอนัท�งก�รับัญช่ื่คว�มถูืกต้องสำมบูรัณ์ของบันัทึกและขั�นัตอนัท�งก�รับัญช่ื่ - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

เรั�จัด่ทำ�เอกสำ�รัและบันัทึกในัรัะหว่�งก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจต�มป็กติเพ่�อช่ื่วยในั 
ก�รัป็รัะกอบก�รัตัด่สิำนัใจของเรั� และเพ่�อบันัทึกก�รัป็ฏิิบัติต�มข้อกำ�หนัด่ 
ของบริัษััท ก�รับันัทึกรั�ยก�รัทั�งหมด่ในัสำมุด่บัญช่ื่ บันัทึกและบัญช่ื่ของบริัษััท ต้
องแสำด่งธุุรักรัรัมท�งธุุรักิจอย่�งครับถ้ืวนั ถูืกต้องและเป็็นัธุรัรัม โด่ยป็ฏิิบัติ 
ต�มม�ตรัฐ�นัท�งก�รับัญช่ื่และข้อกำ�หนัด่ท�งกฎหม�ยท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ 
ซึื่�งรัวมถึืงสำมุด่บัญช่ื่ บันัทึกและข้อมูลทั�งหมด่ในัส่ำ�อต่�ง ๆ รัวมถึืงเอกสำ�รัสำำ�เนั� 
บันัทึกอิเล็กทรัอนิักส์ำ อ่เมล วิด่่โอ เทป็สำำ�รัองข้อมูลและส่ำ�ออ่�นั ๆ

ไม่ว่�คุณจะอยู่ท่�จุด่ใด่ในักรัะบวนัก�รัน่ั� คุณต้องม่คว�มซ่ื่�อสัำตย์และก้�วต�มทันั  
ห�กคุณเช่ื่�อว่� ธุุรักรัรัมหร่ัอก�รัจ่�ยเงินัท่�บันัทึกไม่ถูืกต้องและอ�จม่ก�รัสำอบถื�ม 
ท�งกฎหม�ยหร่ัออ�จสำร้ั�งคว�มเส่ำยห�ยให้กับบริัษััท ธุุรักรัรัมนัั�นัไม่ควรัได้่รัับก�รับันัทึก และคุณควรัแจ้งกรัณ่ดั่งกล่�วต่อผู้จัด่ก�รั 
ของคุณ

เรั�ต้องไม่โน้ัมน้ั�วชัื่กจูง แก้ไขหร่ัอทำ�ให้เกิด่ก�รัเข้�ใจผิด่โด่ยมิชื่อบในัก�รัตรัวจสำอบท่�ได้่รัับอนุัมัติใด่ ๆ หร่ัอแทรักแซื่งผู้ตรัวจสำอบท่�ถูื
กว่�จ้�งให้ทำ�ก�รัตรัวจสำอบภั�ยในัสำำ�หรัับสำมุด่บัญช่ื่ บันัทึก กรัะบวนัก�รัหร่ัอก�รัควบคุมท�งก�รัเงินัโด่ยอิสำรัะ

ข้อมูลท่�จำ�เป็็นัท่�ใช้ื่ในัก�รัรั�ยง�นั ก�รัตรัวจสำอบและวัตถุืป็รัะสำงค์ท่�สำำ�คัญอ่�นั ๆ ต้องจัด่เก็บในัรูัป็แบบท่�สำ�ม�รัถืกู้ค่นัได้่ และต้องได้่รัับ 
ก�รัจัด่ก�รัอย่�งป็ลอด่ภััยตลอด่รัะยะเวล�ก�รัเก็บรัักษั�ข้อมูล

ก�รับรัรัลุเป้็�หม�ยธุุรักิจไม่อ�จใช้ื่เป็็นัข้อแก้ตัวในัก�รัทำ�ให้เข้�ใจผิด่ต่อข้อเท็จจริังหร่ัอป็ลอมแป็ลงบันัทึกก�รับรัรัลุเป้็�หม�ยธุุรักิจไม่อ�จใช้ื่เป็็นัข้อแก้ตัวในัก�รัทำ�ให้เข้�ใจผิด่ต่อข้อเท็จจริังหร่ัอป็ลอมแป็ลงบันัทึก ห้�มจัด่ทำ�บันัทึกท่�ให้ข้อมูลเห้�มจัด่ทำ�บันัทึกท่�ให้ข้อมูลเ
ท็จหร่ัอทำ�ให้เกิด่ก�รัเข้�ใจผิด่ท็จหร่ัอทำ�ให้เกิด่ก�รัเข้�ใจผิด่ หร่ัอป็กปิ็ด่คว�มจริังต่อผู้บริัห�รัของหร่ัอป็กปิ็ด่คว�มจริังต่อผู้บริัห�รัของ B&W ผู้ตรัวจสำอบหร่ัอหน่ัวยง�นัด้่�นักฎรัะเบ่ยบโด่ยเด็่ด่ข�ด่ผู้ตรัวจสำอบหร่ัอหน่ัวยง�นัด้่�นักฎรัะเบ่ยบโด่ยเด็่ด่ข�ด่
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คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

•  จำ�แนักป็รัะเภัท จัด่เก็บและเก็บรัักษั�บันัทึกไว้อย่�งป็ลอด่ภััยและได้่รัับก�รัป้็องกันัตลอด่เวล�
•  กำ�จัด่ทิ�งสำมุด่บัญช่ื่และบันัทึกโด่ยสำอด่คล้องกับนัโยบ�ยของเรั�เท่�นัั�นั
•  ห้�มจัด่ทำ�หร่ัอใช้ื่บัญช่ื่เงินัสำด่หร่ัอบัญช่ื่ธุนั�ค�รัท่�ป็กปิ็ด่เพ่�อวัตถุืป็รัะสำงค์ใด่ ๆ 
•  ห้�มทำ�ธุุรักรัรัมท่�ใช้ื่เงินัสำด่ เว้นัแต่วงเงินัสำด่ย่อยท่�สำำ�รัองไว้ใช้ื่ต�มป็กติและต�มธุรัรัมเน่ัยมป็ฏิิบัติและม่ก�รัควบคุมโด่ยเคร่ังครััด่ 
•  ห�กคุณทรั�บถึืงก�รัฟ้องร้ัองด่ำ�เนิันัคด่่ ก�รัสำอบสำวนัหร่ัอก�รัตรัวจสำอบ รัะงับก�รัทำ�ล�ยบันัทึกทั�งหมด่
•  ห�กคุณเป็ล่�ยนัง�นัหร่ัอล�ออกจ�ก B&W ด่ำ�เนิันัก�รัให้มั�นัใจว่�คุณได้่โอนัก�รัดู่แลสำมุด่บัญช่ื่และบันัทึกท่�เก่�ยวข้องทั�งหมด่ไป็ 

ยังช่ื่องท�ง B&W ท่�เก่�ยวข้องอย่�งถูืกต้อง 
•  ห�กคุณอนุัมัติรั�ยง�นัและ/หร่ัอเอกสำ�รัท่�จัด่ทำ�โด่ยผู้อ่�นั โป็รัด่อ่�นัเอกสำ�รันัั�นัอย่�งละเอ่ยด่รัอบคอบและตรัวจสำอบว่�ม่ข้อมูลท่� 

ครับถ้ืวนัและถูืกต้องหร่ัอไม่ ก�รัลงนั�มของคุณม่คว�มสำำ�คัญอย่�งยิ�ง ตรัวจสำอบว่�คุณเข้�ใจผลท่�เกิด่ขึ�นัจ�กก�รัลงนั�มอย่�ง 
ถ่ืองแท้ก่อนัลงนั�มในัเอกสำ�รั

•  ห�กคุณได้่รัับก�รัร้ัองขอให้อนุัญ�ตก�รัเข้�ถึืงบันัทึกหร่ัอเอกสำ�รัท่�จัด่เก็บโด่ยบริัษััทจ�กบุคคล กลุ่มบุคคลหร่ัอหน่ัวยง�นัภั�ยนัอก
บริัษััท คุณต้องสำอบถื�มก�รัร้ัองขอดั่งกล่�วไป็ยังฝ่่�ยกฎหม�ยหร่ัอฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัก่อนั

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ต่อลูกค้� 
และคู่ค้�ธุุรักิจและคู่ค้�ธุุรักิจ

ก�รัส่ำ�อสำ�รักับสำ�ธุ�รัณะก�รัส่ำ�อสำ�รักับสำ�ธุ�รัณะ - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�
ปั็จจุบันั ธุุรักิจอยู่ภั�ยใต้ก�รัตรัวจสำอบอย่�งละเอ่ยด่จ�กส่ำ�อและสำ�ธุ�รัณะ และม่ช่ื่องท�งก�รัเผยแพร่ัข้อมูลธุุรักิจและข่�วสำ�รัเกิด่ 
ขึ�นัม�กม�ยอย่�งไม่เคยม่ม�ก่อนั ในัสำภั�พแวด่ล้อมเช่ื่นัน่ั� จำ�เป็็นัอย่�งยิ�งท่�จะต้องมอบหม�ยให้ม่บุคคลท่�เป็็นัตัวแทนัท่�ได้่รัับอนุัญ�ต 
ให้พูด่ในันั�มของ B&W เท่�นัั�นั เรั�จำ�เป็็นัต้องส่ำ�อสำ�รัอย่�งชัื่ด่เจนัและสำอด่คล้องในัก�รัให้ข้อมูลแก่นัักลงทุนั นัักวิเครั�ะห์ ส่ำ�อ 
และสำ�ธุ�รัณชื่นัทั�วไป็

เว้นัแต่คุณจะได้่รัับอนุัญ�ตโด่ยฝ่่�ยนัักลงทุนัสัำมพันัธ์ุและฝ่่�ยส่ำ�อสำ�รัองค์กรั ห้�มมิให้คุณแสำด่งออกว่�คุณพูด่ในันั�มของบริัษััททั�งโด่ย 
ว�จ� เป็็นัล�ยลักษัณ์อักษัรั หร่ัอท�งอิเล็กทรัอนิักส์ำ ต่อนัักลงทุนั นัักวิเครั�ะห์ ส่ำ�อหร่ัอสำ�ธุ�รัณชื่นัทั�วไป็

ใช้ื่คว�มรัะมัด่รัะวังเม่�อพูด่คุยกับนัักข่�วหร่ัอเม่�อก�รัส่ำ�อสำ�รัท่�เป็็นัล�ยลักษัณ์อักษัรัอ�จได้่รัับก�รัต่พิมพ์ ห�กคุณเข้�ร่ัวมในัส่ำ�อสัำงคม 
ออนัไลน์ั ห้�มแสำด่งออกว่�คุณกำ�ลังพูด่ในันันั�มของ B&W และก่อนัท่�คุณจะโพสำต์อะไรัก็ต�ม โป็รัด่คิด่อย่�งรัอบคอบ ห้�มส่ำงอ่เมลหร่ัอ
โพสำต์ข้อมูลหร่ัอเอกสำ�รัท่�เป็็นัคว�มลับท่�อ�จถูืกมองว่�สำร้ั�งคว�มเส่ำยห�ยต่อช่ื่�อเส่ำยงของบริัษััท

ห�กต้องก�รัคำ�แนัะนัำ�เพิ�มเติม โป็รัด่อ่�นันัโยบ�ยของบริัษััทในัส่ำวนั ก�รัใช้ื่ส่ำ�อสัำงคมออนัไลนัก�รัใช้ื่ส่ำ�อสัำงคมออนัไลนั

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

•  ห้�มตอบกลับก�รัสำอบถื�มของส่ำ�อ หร่ัอเริั�มก�รัติด่ต่อกับส่ำ�อ เว้นัแต่คุณจะได้่รัับอนุัมัติให้ด่ำ�เนิันัก�รัดั่งกล่�วโด่ยฝ่่�ยนัักลงทุนั 
สัำมพันัธ์ุและฝ่่�ยก�รัส่ำ�อสำ�รัองค์กรั 

•  รัะมัด่รัะวังในัสำถื�นัก�รัณ์ท่�คุณอ�จถูืกมองว่�กำ�ลังเป็็นัตัวแทนัหร่ัอพูด่ในันั�มของบริัษััท ก�รับรัรัย�ยและก�รักล่�วสุำนัทรัพจน์ัต่อสำ
�ธุ�รัณะ ต้องได้่รัับก�รัตรัวจสำอบโด่ยฝ่่�ยนัักลงทุนัสัำมพันัธ์ุ ฝ่่�ยส่ำ�อสำ�รัองค์กรั และฝ่่�ยกฎหม�ย ต�มคว�มเหม�ะสำม

•  ส่ำงต่อก�รัสำอบถื�มทั�งหมด่จ�กส่ำ�อ นัักวิเครั�ะห์ท�งก�รัเงินัและนัักลงทุนัไป็ยังฝ่่�ยนัักลงทุนัสัำมพันัธ์ุและฝ่่�ยส่ำ�อสำ�รัองค์กรั

ส่ำงก�รัสำอบถื�มเก่�ยวกับกฎรัะเบ่ยบหร่ัอภั�ครััฐไป็ยังท่�ป็รึักษั�กฎหม�ยทั�วไป็ส่ำงก�รัสำอบถื�มเก่�ยวกับกฎรัะเบ่ยบหร่ัอภั�ครััฐไป็ยังท่�ป็รึักษั�กฎหม�ยทั�วไป็ หร่ัอผู้แทนัในัฝ่่�ยกฎหม�ยท่�เหม�ะสำม หร่ัอผู้แทนัในัฝ่่�ยกฎหม�ยท่�เหม�ะสำม 
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คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััทคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััท 

ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:   ฉันัจะเข้�ร่ัวมกิจกรัรัมรัะด่มทุนัสำำ�หรัับผู้สำมัครัรัับเล่อกตั�งในัสำำ�นัักง�นัท้องถิื�นัฉันัจะเข้�ร่ัวมกิจกรัรัมรัะด่มทุนัสำำ�หรัับผู้สำมัครัรัับเล่อกตั�งในัสำำ�นัักง�นัท้องถิื�นั ฉันัสำ�ม�รัถืเปิ็ด่เผยตำ�แหน่ังของฉันัท่�ฉันัสำ�ม�รัถืเปิ็ด่เผยตำ�แหน่ังของฉันัท่� B&W ได้่หร่ัอไม่ ได้่หร่ัอไม่ 

ตรั�บเท่�ท่�ฉันัไม่ได้่ใช้ื่เงินัทุนัหร่ัอทรััพย�กรัใด่ตรั�บเท่�ท่�ฉันัไม่ได้่ใช้ื่เงินัทุนัหร่ัอทรััพย�กรัใด่ ๆๆ ของบริัษััทของบริัษััท
ตอบตอบ:   ไม่ได้่ไม่ได้่ ห้�มมิให้คุณเช่ื่�อมโยงบริัษััทในัลักษัณะใด่ห้�มมิให้คุณเช่ื่�อมโยงบริัษััทในัลักษัณะใด่ ๆๆ กับกิจกรัรัมท�งก�รัเม่องท่�ด่ำ�เนิันัก�รัโด่ยส่ำวนัตัวของคุณกับกิจกรัรัมท�งก�รัเม่องท่�ด่ำ�เนิันัก�รัโด่ยส่ำวนัตัวของคุณ

เรั�แนัะนัำ�ให้พนัักง�นัม่ส่ำวนัร่ัวมในักรัะบวนัก�รัท�งก�รัเม่อง 
และสำนัับสำนุันัด้่�นัก�รักุศล โด่ยตรัะหนัักเสำมอว่�กิจกรัรัมท�งก�รัเม่องและเพ่�อ 
ก�รักุศลของคุณเป็็นัเร่ั�องส่ำวนับุคคล พนัักง�นั B&W ท่�ต้องก�รับริัจ�คให้กับ 
พรัรัคก�รัเม่อง ผู้สำมัครัรัับเล่อกตั�งหร่ัอก�รัรัณรังค์ห�เส่ำยง หร่ัอบริัจ�คเพ่�อก�รักุศล 
ต้องด่ำ�เนิันัก�รัภั�ยใต้ช่ื่�อของตนัเอง ในันั�มของตนัเอง และไม่ใช่ื่ผู้แทนัของบริัษััท
 
บริัษััทได้่จัด่ตั�งคณะกรัรัมก�รัก�รัด่ำ�เนิันัก�รัท�งก�รัเม่อง (PAC) 
ของ B&W ขึ�นัต�มกฎหม�ย คุณอ�จต้องก�รับริัจ�คให้กับ PAC 
แต่ขึ�นัอยู่กับคว�มสำมัครัใจของคุณ

ก�รับริัจ�คเพ่�อก�รักุศลและก�รับริัจ�คอ่�นั ๆ ในันั�มของ B&W ต้องได้่รัับอนุัมัติล่วงห
น้ั�ต�มนัโยบ�ย ก�รับริัจ�คของบริัษััทก�รับริัจ�คของบริัษััท

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั

•  อย่�กด่ดั่นัเพ่�อนัร่ัวมง�นัให้เข้�ร่ัวมในัท�งก�รัเม่องหร่ัอบริัจ�คเพ่�อก�รักุศล ห�กคุณเผชิื่ญกับก�รักด่ดั่นัข้�งต้นัโด่ยเฉพ�ะจ�ก 
ผู้จัด่ก�รั รั�ยง�นัสิำ�งท่�เกิด่ขึ�นั

• อย่�ขอก�รับริัจ�คหร่ัอแจกจ่�ยเอกสำ�รัท่�ไม่เก่�ยวข้องกับง�นัในัรัะหว่�งเวล�ทำ�ง�นั
•  ห้�มมิให้คุณบริัจ�คท�งก�รัเม่องหร่ัอเพ่�อก�รักุศลโด่ยม่เจตนั�ท่�จะชัื่กจูงบุคคลใด่โด่ยมิชื่อบ
•  ก�รับริัจ�คท�งก�รัเม่องหร่ัอเพ่�อก�รักุศลทั�งหมด่ท่�ด่ำ�เนิันัก�รัในันั�มของบริัษััทต้องได้่รัับก�รับันัทึกอย่�งถูืกต้องในัสำมุด่บัญช่ื่และบั

นัทึกของบริัษััท

ก�รัแข่งขันัท�งธุุรักิจท่�เป็็นัธุรัรัมก�รัแข่งขันัท�งธุุรักิจท่�เป็็นัธุรัรัม - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

B&W เช่ื่�อมั�นัใจตล�ด่เสำร่ัและเป็็นัธุรัรัม และเรั�แข่งขันัอย่�งถูืกต้องต�มกฎหม�ยและจริัย 
ธุรัรัมบนัพ่�นัฐ�นัของคุณภั�พของบริัก�รัของเรั� เรั�มุ่งมั�นัป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ยก�รัแข่งขันัท่� 
เป็็นัธุรัรัมและป้็องกันัก�รัผูกข�ด่ในัตล�ด่ท่�เรั�ด่ำ�เนิันัธุุรักิจ กฎหม�ยเหล่�น่ั�ม่วัตถุืป็รัะสำงค์ 
ในัก�รัห้�มกรัะทำ�ก�รัท่�เป็็นัก�รัจำ�กัด่ก�รัค้�หร่ัอจำ�กัด่ก�รัแข่งขันัท่�เป็็นัอิสำรัะและเป็็นัธุรัรัม
อย่�งไม่เหม�ะสำม

ก�รัละเมิด่ก�รัแข่งขันัท่�เป็็นัธุรัรัม รัวมถึืงข้อตกลงกับลูกค้� ซัื่พพล�ยเออร์ั 
บริัษััทคู่แข่งและอ่�นั ๆ เช่ื่นั:

•  คว�มเข้�ใจร่ัวมกันัในัก�รัควบคุมรั�ค�
•  ก�รัควำ��บ�ตรัซัื่พพล�ยเออร์ัหร่ัอลูกค้�บ�งรั�ย
•  คว�มพย�ย�มสำร้ั�งผลกรัะทบต่อก�รัแข่งขันัโด่ยก�รัข�ยผลิตภััณฑ์์เด่่ยวกันัในัรั�ค�ท่�แตกต่�งกันักับลูกค้�ท่�แตกต่�งกันั
•  ก�รัทำ�ข้อตกลงเพ่�อฮั�วป็รัะมูลหร่ัอข้อเสำนัอ
•  ก�รัจัด่สำรัรัผลิตภััณฑ์์ อ�ณ�เขตหร่ัอตล�ด่

ก�รัม่ส่ำวนัร่ัวมท�งก�รัเม่องและก�รักุศลก�รัม่ส่ำวนัร่ัวมท�งก�รัเม่องและก�รักุศล - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�
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พนัักง�นัทุกคนัควรัตรัะหนัักถึืงนัโยบ�ยของเรั�ในัเร่ั�องน่ั� แต่น่ั�เป็็นัสิำ�งท่�สำำ�คัญอย่�งยิ�งสำำ�หับผู้ท่�อยู่ในัตำ�แหน่ังด้่�นัก�รัตล�ด่ ก�รัข�ย 
ก�รัพัฒนั�ธุุรักิจ ก�รัจัด่ซ่ื่�อและท่�เก่�ยวข้อง และผู้ท่�เป็็นัสำม�ชิื่กสำม�คมก�รัค้�และผู้ป็รัะกอบวิชื่�ช่ื่พหร่ัอผู้ท่�ว�งแผนัเข้�ร่ัวมก�รัป็รัะชุื่มข
องกลุ่มดั่งกล่�ว

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััทคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััท

โป็รัด่จำ�ไว้ว่�โป็รัด่จำ�ไว้ว่�: กฎหม�ยก�รัแข่งขันัท่�เป็็นัธุรัรัมและก�รัต่อต้�นัก�รัผูกข�ด่ม่คว�มซัื่บซ้ื่อนัและอ�จส่ำงผลกรัะทบต่อธุุรักิจของเรั�ในัหล�ยกฎหม�ยก�รัแข่งขันัท่�เป็็นัธุรัรัมและก�รัต่อต้�นัก�รัผูกข�ด่ม่คว�มซัื่บซ้ื่อนัและอ�จส่ำงผลกรัะทบต่อธุุรักิจของเรั�ในัหล�ย
ด้่�นัด้่�นั รัวมถึืงท่�เก่�ยวกับซัื่พพล�ยเออร์ัและก�รัข�ยของเรั�รัวมถึืงท่�เก่�ยวกับซัื่พพล�ยเออร์ัและก�รัข�ยของเรั� ก�รัละเมิด่กฎเกณฑ์์อ�จส่ำงผลกรัะทบต�มม�อย่�งร้ั�ยแรังต่อบริัษััทและบุคคลท่�ก�รัละเมิด่กฎเกณฑ์์อ�จส่ำงผลกรัะทบต�มม�อย่�งร้ั�ยแรังต่อบริัษััทและบุคคลท่�
ด่ำ�เนิันัก�รัในันั�มของเรั�ด่ำ�เนิันัก�รัในันั�มของเรั�

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั

•  ห้�มเข้�ร่ัวมในัข้อตกลงกับลูกค้� ซัื่พพล�ยเออร์ั บริัษััทคู่แข่งหร่ัอบุคคลอ่�นั ๆ ท่�ม่เจตนั�จำ�กัด่ก�รัแข่งขันัอย่�งไม่เป็็นัธุรัรัม
•  ซ่ื่�อสิำนัค้�บนัพ่�นัฐ�นัของคุณภั�พ รั�ค�และบริัก�รัโด่ยเคร่ังครััด่
•  อย่�แชื่ร์ัข้อมูลกับบริัษััทคู่แข่งเก่�ยวกับลูกค้� ก�รักำ�หนัด่รั�ค�หร่ัอกลยุทธ์ุก�รัตล�ด่ของเรั�
•  อย่�อภิัป็รั�ยข้อมูลใด่ ๆ เก่�ยวกับก�รัป็รัะมูลกับบริัษััทคู่แขงของเรั�
•  ห้�มแชื่ร์ัข้อมูลของบริัษััทคู่แข่งกับลูกค้�หร่ัอผู้ข�ย
•  ห้�มเล่อกป็ฏิิบัติอย่�งไม่เป็็นัธุรัรัมในัแง่ของรั�ค�หร่ัอบริัก�รัรัะหว่�งลูกค้�ท่�คล้�ยกันั
•  ห�กคุณม่ข้อสำงสัำยใด่ ๆ เก่�ยวกับก�รัติด่ต่อกับบริัษััทคู่แข่ง ซัื่พพล�ยเออร์ัหร่ัอลูกค้� คุณต้องป็รึักษั�กับฝ่่�ยกฎหม�ยหร่ัอฝ่่�ย 

จริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั

ก�รัซ่ื่�อข�ยหลักทรััพย์ด้่วยข้อมูลภั�ยในัก�รัซ่ื่�อข�ยหลักทรััพย์ด้่วยข้อมูลภั�ยในั - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

กฎหม�ยบ�งฉบับและนัโยบ�ยบริัษััทห้�มก�รัซ่ื่�อหร่ัอข�ยหลักทรััพย์ของบริัษััทในัรัะหว่�งท่�ม่ข้อมูลสำำ�คัญท่�ไม่เปิ็ด่เผยของบริัษััท ข้อมู
ลสำำ�คัญรัวมถึืงข้อมูลเก่�ยวกับก�รัควบรัวม ก�รัซ่ื่�อกิจก�รั ก�รัข�ยกิจก�รั ผลป็รัะกอบก�รัท�งก�รัเงินัและก�รัค�ด่ก�รัณ์ท�งก�รัเงินั 
ก�รัด่ำ�เนิันัคด่่ต�มกฎหม�ย ก�รัทำ�สัำญญ� หร่ัอก�รัเจรัจ�ธุุรักิจอ่�นั ๆ
 
ข้อมูลจะถ่ือเป็็นัสำ�ธุ�รัณะก็ต่อเม่�อม่ก�รัเผยแพร่ัผ่�นัช่ื่องท�งท่�เหม�ะสำม เช่ื่นั จด่หม�ยข่�วท่�แจกจ่�ยอย่�งกว้�งขว�ง และผ่�นัรัะยะ 
เวล�เพ่ยงพอท่�ตล�ด่ก�รัลงทุนัได้่รัับทรั�บและป็รัะเมินัค่�ข้อมูลดั่งกล่�ว นัโยบ�ยของบริัษััทกำ�หนัด่ไว้ว่�ต้องรัอสำองวันัทำ�ก�รัของวันัท่� 
ซ่ื่�อข�ยหลักทรััพย์หลังจ�กเผยแพร่ัข้อมูลสำำ�คัญก่อนัท่�บุคคลจะทำ�ก�รัซ่ื่�อข�ยหุ้นั 
หร่ัอหลักทรััพย์ของบริัษััทได้่

กรัรัมก�รัและบุคคลท่�ได้่รัับมอบหม�ยอ่�นั ๆ ม่หน้ั�ท่�รัับผิด่ชื่อบเพิ�มเติม และต้องได้่รัับ 
อนุัมัติจ�กท่�ป็รึักษั�กฎหม�ยทั�วไป็ก่อนัทำ�ก�รัค้�ในัหลักทรััพย์ของบริัษััท

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

•  ห้�มโพสำต์ข้อมูลของบริัษััทท่�ไม่เปิ็ด่เผยต่อสำ�ธุ�รัณะบนัเว็บไซื่ต์ส่ำ�อสัำงคมออนัไลน์ั
•  ห้�มแชื่ร์ัข้อมูลสำำ�คัญท่�ไม่เปิ็ด่เผยต่อสำ�ธุ�รัณะกับบุคคลใด่ รัวมถึืงคู่สำมรัสำ 

ครัอบครััวและเพ่�อนัของคุณ ท่�ไม่ม่คว�มจำ�เป็็นัต้องทรั�บข้อมูลนัั�นัท่�เก่�ยวข้องกับ 
ธุุรักิจของบริัษััท  

•  ป็ฏิิบัติต�มรัะยะเวล�ก�รัซ่ื่�อข�ยท่�กำ�หนัด่ รัะยะเวล�ห้�ม และข้อกำ�หนัด่อ่�นั ๆ อย่�ง 
รัะมัด่รัะวังต�มนัโยบ�ยของบริัษััท

•  ห้�มเข้�ร่ัวมในั "ก�รัให้ข้อมูล" (ก�รัแนัะนัำ�หร่ัอก�รัแสำด่งคว�มเห็นัต่อก�รัซ่ื่�อหร่ัอข�ยหลักทรััพย์ของบริัษััทบนัพ่�นัฐ�นัของข้อมูล
สำำ�คัญท่�ไม่เปิ็ด่เผยต่อสำ�ธุ�รัณะ)
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ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:   หน่ัวยง�นัรััฐท้องถิื�นัท่�ม่หน้ั�ท่�ตรัวจสำอบและอนุัมัติใบอนุัญ�ตป็รัะกอบธุุรักิจหน่ัวยง�นัรััฐท้องถิื�นัท่�ม่หน้ั�ท่�ตรัวจสำอบและอนุัมัติใบอนุัญ�ตป็รัะกอบธุุรักิจ ใช้ื่เวล�นั�นัในัก�รัพิจ�รัณ�อนุัมัติและออกใบอนุัญ�ตใช้ื่เวล�นั�นัในัก�รัพิจ�รัณ�อนุัมัติและออกใบอนุัญ�ต 

ตัวแทนัในัท้องถิื�นัของเรั�แนัะนัำ�ว่�ตัวแทนัในัท้องถิื�นัของเรั�แนัะนัำ�ว่� ก�รัจ่�ยเงินัค่�อำ�นัวยคว�มสำะด่วกเป็็นัธุรัรัมเน่ัยมป็ฏิิบัติเพ่�อให้ก�รัออกใบอนุัญ�ตรัวด่เร็ัวยิ�งขึ�นัก�รัจ่�ยเงินัค่�อำ�นัวยคว�มสำะด่วกเป็็นัธุรัรัมเน่ัยมป็ฏิิบัติเพ่�อให้ก�รัออกใบอนุัญ�ตรัวด่เร็ัวยิ�งขึ�นั  
ฉันัสำ�ม�รัถืจ่�ยเงินัต�มท่�ตัวแทนัในัท้องถิื�นัแนัะนัำ�ได้่หร่ัอไม่ฉันัสำ�ม�รัถืจ่�ยเงินัต�มท่�ตัวแทนัในัท้องถิื�นัแนัะนัำ�ได้่หร่ัอไม่

ตอบตอบ:   ไม่ได้่ไม่ได้่ ก�รัจ่�ยเงินัท่�ร้ัองขอก�รัจ่�ยเงินัท่�ร้ัองขอ แม้ว่�จะเป็็นัธุรัรัมเน่ัยมป็ฏิิบัติแม้ว่�จะเป็็นัธุรัรัมเน่ัยมป็ฏิิบัติ แต่เป็็นัก�รัจ่�ยเงินัค่�อำ�นัวยคว�มสำะด่วกท่�เป็็นัข้อห้�มแต่เป็็นัก�รัจ่�ยเงินัค่�อำ�นัวยคว�มสำะด่วกท่�เป็็นัข้อห้�ม เน่ั�องจ�กก�รัจ่�ยเงินัค่เน่ั�องจ�กก�รัจ่�ยเงินัค่
�อำ�นัวยคว�มสำะด่วกอ�จถูืกมองว่�เป็็นัหร่ัอนัำ�ไป็สู่ำก�รัติด่สิำนับนั�อำ�นัวยคว�มสำะด่วกอ�จถูืกมองว่�เป็็นัหร่ัอนัำ�ไป็สู่ำก�รัติด่สิำนับนั บริัษััทห้�มก�รัจ่�ยเงินัค่�อำ�นัวยคว�มสำะด่วกบริัษััทห้�มก�รัจ่�ยเงินัค่�อำ�นัวยคว�มสำะด่วก

ก�รัทุจริัตและก�รัต่อต้�นัก�รัติด่สิำนับนัก�รัทุจริัตและก�รัต่อต้�นัก�รัติด่สิำนับนั - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััทคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััท

เรั�ไม่ยอมรัับก�รัติด่สิำนับนัและก�รัทุจริัตเน่ั�องจ�กนัำ�ม�ซึื่�งคว�มเส่ำยห�ยต่อบริัษััทและก�รัเส่ำ�อมเส่ำยช่ื่�อเส่ำยงของเรั�ในัตล�ด่ 
พนัักง�นั นั�ยหน้ั� หร่ัอตัวแทนัของ B&W ทุกคนัต้องป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้่วยก�รักรัะทำ�อันัเป็็นัก�รัทุจริัตข้�มชื่�ติ 
(Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) ของสำหรััฐอเมริัก� กฎหม�ยก�รัติด่สิำนับนัของสำหรั�ชื่อ�ณ�จักรั (U.K. Bribery Act) 
และกฎหม�ยของป็รัะเทศอ่�นั ๆ ท่�ห้�มก�รักรัะทำ�อันัเป็็นัก�รัติด่สิำนับนั ห้�มก�รัจ่�ยเงินัทุกรูัป็แบบ รัวมถึืงก�รัจ่�ยเงินัค่�อำ�นัวยคว�ม 
สำะด่วก (ท่�เร่ัยกว่� "ค่�ด่ำ�เนิันัก�รั") หร่ัอก�รัเสำนัอท่�จะจ่�ยเงินัหร่ัอก�รัให้ของม่ค่�แก่เจ้�หน้ั�ท่�รััฐหร่ัอตัวแทนัของเจ้�หน้ั�ท่�รััฐนัั�นัเพ่�อ 
ก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจของบริัษััท ในัทำ�นัองเด่่ยวกันั ห้�มก�รัจ่�ยเงินัดั่งกล่�วผ่�นักิจก�รัร่ัวมค้� คนักล�งบุคคลท่�สำ�มหร่ัอบริัษััทในัเคร่ัอท่�อยู่ 
ภั�ยใต้ก�รัควบคุมอ่�นั ๆ ท่�ทำ�ธุุรักิจในัต่�งป็รัะเทศ หร่ัออ่กนััยหนึั�ง เรั�ไม่สำ�ม�รัถืว่�จ้�งบุคคลท่�สำ�มให้ด่ำ�เนิันัก�รัในัสิำ�งท่�เรั�ไม่สำ�ม�รัถื 
ด่ำ�เนิันัก�รัได้่

ก�รัจ่�ยเงินัค่�เดิ่นัท�งและค่�ใช้ื่จ่�ยท่�เก่�ยวข้องให้แก่เจ้�หน้ั�ท่�รััฐอ�จถูืกมองว่�เป็็นัก�รัติด่สิำนับนัหร่ัอนัำ�ไป็สู่ำก�รัติด่สิำนับนั เพ่�อ 
หล่กเล่�ยงก�รัถูืกมองว่�อ�จม่ก�รัติด่สิำนับนั ต้องขออนุัมัติก�รัเดิ่นัท�งของเจ้�หน้ั�ท่�รััฐทั�งหมด่ล่วงหน้ั� และจัด่ก�รัให้เป็็นัไป็ต�มนัโยบ�ย
ของบริัษััท และจ่�ยเงินัไป็ยังบุคคลท่�สำ�มท่�เป็็นัผู้ให้บริัก�รัโด่ยตรัง และไม่จ่�ยเงินัให้แก่เจ้�หน้ั�ท่�รััฐ

นัอกจ�กน่ั� กฎหม�ย FCPA ยังกำ�หนัด่ให้เรั�ต้องม่รัะบบควบคุมท�งบัญช่ื่ภั�ยในั และสำมุด่บัญช่ื่และบันัทึกข้อมูลของเรั�ต้องแสำด่ง 
ธุุรักรัรัมทั�งหมด่อย่�งถูืกต้อง 

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

•  ห้�มเสำนัอหร่ัอให้สิำ�งใด่โด่ยผิด่กฎหม�ยแก่นั�ยหน้ั� ตัวแทนั 
คนักล�งบุคคลท่�สำ�ม หร่ัอพนัักง�นัของบริัษััทอ่�นั หร่ัอเจ้�หน้ั�ท่�รััฐ เพ่�อ 
โน้ัมน้ั�วชัื่กจูงให้กรัะทำ�ก�รัใด่ ๆ อันัเช่ื่�อมโยงกับตำ�แหน่ังของผู้รัับหร่ัอ 
เก่�ยวข้องกับคว�มสัำมพันัธ์ุหร่ัอธุุรักิจของบริัษััทนัั�นั

•  ห้�มเสำนัอหร่ัอให้ผลป็รัะโยชื่น์ัโด่ยมิชื่อบ เช่ื่นั ค่�คอมมิชื่ชัื่�นั 
ค่�ธุรัรัมเน่ัยมนั�ยหน้ั� เงินัสิำนับนั เงินัค่นั หร่ัอค่�ตอบแทนัอ่�นั ๆ แก่นั�ยหน้ั� 
ตัวแทนั คนักล�งบุคคลท่�สำ�ม หร่ัอพนัักง�นัของบริัษััทอ่�นั หร่ัอเจ้�หน้ั�ท่�รััฐ

•  ห้�มจ่�ยเงินัหร่ัออนุัมัติให้ม่ก�รัจ่�ยเงินัค่�อำ�นัวยคว�มสำะด่วก
•  ป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้่วยก�รัติด่สิำนับนัเชิื่งพ�ณิชื่ย์ของป็รัะเทศต่�ง ๆ ท่�เรั�ด่ำ�เนิันัธุุรักิจหร่ัอป็ฏิิบัติง�นั
•  ป็ฏิิบัติต�มนัโยบ�ยของ B&W ในัก�รัจัด่ก�รัก�รัเดิ่นัท�งแก่เจ้�หน้ั�ท่�รััฐ
•  รัวบรัวมเอกสำ�รัหลักฐ�นัก�รัจ่�ยเงินัของบริัษััททั�งหมด่อย่�งครับถ้ืวนั
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ก�รัจำ�กัด่ท�งก�รัค้�และก�รัควบคุมก�รัส่ำงออกก�รัจำ�กัด่ท�งก�รัค้�และก�รัควบคุมก�รัส่ำงออก –– ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั� 

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััทคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััท

B&W มุ่งมั�นัป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ยกำ�กับดู่แลก�รัส่ำงออก ก�รันัำ�เข้� และก�รัค้�ท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ทั�งหมด่ในัทุกป็รัะเทศท่�เรั�ด่ำ�เนิันัธุุรักิจ ซึื่�ง
รัวมถึืงกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องกับก�รัห้�มทำ�ก�รัค้�รัะหว่�งป็รัะเทศและก�รัควำ��บ�ตรัท�งเศรัษัฐกิจ ก�รัควบคุมก�รัส่ำงออก 
ก�รัต่อต้�นัก�รัป็ฏิิเสำธุก�รัทำ�ก�รัค้� ก�รัรัักษั�คว�มป็ลอด่ภััยของสิำนัค้� ก�รัจำ�แนักป็รัะเภัทและก�รัป็รัะเมินัก�รันัำ�เข้� ผลิตภััณฑ์์/
ป็รัะเทศถิื�นักำ�เนิัด่ และข้อตกลงก�รัค้�เสำร่ั ธุุรักรัรัมทั�งหมด่ต้องป็ฏิิบัติต�มก�รัควบคุมท�งก�รัค้� และ/หร่ัอก�รัควบคุมก�รัส่ำงออกในั 
และต่�งป็รัะเทศ แม้ไม่ม่ก�รัข้�มเขตแด่นัของป็รัะเทศก็ต�ม พนัักง�นัต้องรัับทรั�บและป็ฏิิบัติต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์์ กฎรัะเบ่ยบ และ 
นัโยบ�ยและขั�นัตอนัก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบท�งก�รัค้�ท่�เก่�ยวข้องของบริัษััทโด่ยเคร่ังครััด่ในัก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจ ก�รัไม่ป็ฏิิบัติต�มกฎ 
รัะเบ่ยบข้�งต้นัอ�จส่ำงผลให้บุคคลและบริัษััทถูืกลงโทษัท�งอ�ญ� ท�งแพ่งและ/หร่ัอท�งก�รัป็กครัอง รัวมถึืงก�รัถูืกตัด่สิำทธ์ิุก�รันัำ�เข้� 
หร่ัอก�รัส่ำงออก

เน่ั�องจ�กกฎหม�ยข้�งต้นัม่คว�มซัื่บซ้ื่อนัและม่ก�รัเป็ล่�ยนัแป็ลงบ่อยครัั�ง พนัักง�นัทุกคนัต้องป็รึักษั�ห�ร่ัอกับฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รั 
กำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัต�มคว�มจำ�เป็็นั เพ่�อให้มั�นัใจว่�เรั�ป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบโด่ยเคร่ังครััด่ 

กฎหม�ยควำ��บ�ตรัท�งเศรัษัฐกิจของสำหรััฐอเมริัก�ม่ผลบังคับใช้ื่กับพลเม่องสำหรััฐอเมริัก�และผู้ม่ถิื�นัพำ�นัักถื�วรัในัสำหรััฐอเมริัก�ไม่ว่� 
จะพำ�นัักอยู่ท่�ใด่ก็ต�ม นิัติบุคคลท่�จัด่ตั�งขึ�นัภั�ยใต้กฎหม�ยแห่งสำหรััฐอเมริัก� นิัติบุคคลหร่ัอบุคคลใด่ ๆ ท่�อยู่ภั�ยในัสำหรััฐอเมริัก� และ 
บริัษััทสำ�ข�ในัต่�งป็รัะเทศของบริัษััทสัำญชื่�ติสำหรััฐอเมริัก� ("พลเม่องสำหรััฐอเมริัก�") กฎหม�ยควำ��บ�ตรัท�งเศรัษัฐกิจของสำหรััฐ 
อเมริัก�จำ�กัด่ก�รัทำ�ธุุรักรัรัม รัวมถึืงก�รัทำ�ธุุรักรัรัมก�รัเงินั โด่ยพลเม่องสำหรััฐอเมริัก� กับป็รัะเทศ ดิ่นัแด่นั บุคคลหร่ัอนิัติบุคคลเป้็� 
หม�ยบ�งกลุ่ม นัอกจ�กน่ั� กฎหม�ยดั่งกล่�วยังห้�มมิให้ พลเม่องสำหรััฐอเมริัก�ทำ�ธุุรักรัรัมท่�ห้�มพลเม่องสำหรััฐอเมริัก�เข้�ร่ัวมโด่ยตรัง 
โด่ยผ่�นับุคคลท่�สำ�ม กฎหม�ยก�รัควำ��บ�ตรัท�งเศรัษัฐกิจของป็รัะเทศอ่�นั ๆ ม่ผลบังคับใช้ื่ในัลักษัณะเด่่ยวกันั เพ่�อรัะบุข้อจำ�กัด่หร่ัอข้อ 
ห้�มท่�ม่ผลบังคับใช้ื่ พนัักง�นัทุกคนัต้องตรัวจสำอบว่�ม่ก�รัคัด่กรัองรั�ยช่ื่�อผู้ท่�ถูืกจำ�กัด่ต�มท่�กำ�หนัด่จ�กรั�ยช่ื่�อท่�เก่�ยวข้องทั�งหมด่ในั 
แต่ละธุุรักรัรัม และด่ำ�เนิันัก�รัตรัวจสำอบก�รัแจ้งเต่อนัท่�ได้่รัับก่อนัก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจ

 หล�ยป็รัะเทศม่ม�ตรัก�รัควบคุมและ/หร่ัอม่ข้อห้�มก�รัทำ�ธุุรักรัรัมรัะหว่�ง 
ป็รัะเทศบ�งอย่�ง เน่ั�องจ�กเหตุผลในัก�รัรัักษั�คว�มมั�นัคงของป็รัะเทศ นัโยบ�ย 
ด้่�นัก�รัต่�งป็รัะเทศและเหตุผลอ่�นั ๆ กฎหม�ยควบคุมก�รัส่ำงออกกำ�กับควบคุม 
ก�รัส่ำงออกผลิตภััณฑ์์ ซื่อฟต์แวร์ั เทคโนัโลย่ (รัวมถึืงข้อมูลท�งเทคนิัคและก�รั 
สำนัับสำนุันัท�งเทคนิัค) และบริัก�รั ("สิำนัค้�") นัอกจ�กน่ั� ภั�ยใต้กฎหม�ยบ�ง 
ฉบับ (รัวมถึืงกฎหม�ยของสำหรััฐอเมริัก�) ก�รัส่ำงออกอ�จรัวมถึืงก�รัส่ำงออกต่อ 
ก�รัโอนัสิำนัค้�ภั�ยในัป็รัะเทศ และก�รัอนุัญ�ตหร่ัอเปิ็ด่เผยสิำนัค้�ต่อบุคคล 
ชื่�วต่�งชื่�ติในัป็รัะเทศท่�เก่�ยวข้อง กฎหม�ยควบคุมก�รัส่ำงออกอ�จจำ�กัด่ 
ก�รัข�ยและ/หร่ัอก�รัส่ำงสิำนัค้�ไป็ยังบ�งป็รัะเทศ นิัติบุคคลและบุคคล 
ท่�ถูืกรัะบุบ�งกลุ่ม และเพ่�อวัตถุืป็รัะสำงค์ในัก�รัใช้ื่ง�นัป็ล�ยท�งท่�รัะบุไว้ 
ภั�ยใต้กฎหม�ยข้�งต้นั ก�รัส่ำงออกหร่ัอก�รัถ่ื�ยโอนัทำ�ได้่หล�ยช่ื่องท�ง 
รัวมถึืงก�รัส่ำงท�งอิเล็กทรัอนิักส์ำ ก�รัป็รัะชุื่ม หร่ัอท�งโทรัศัพท์

ต่อไป็น่ั�ค่อตัวอย่�งก�รัด่ำ�เนิันัก�รัท่�ถูืกห้�มโด่ยกฎหม�ยก�รัจำ�กัด่ท�งก�รัค้�และก�รัควบคุมก�รัส่ำงออกของสำหรััฐอเมริัก�:

•  ติด่ต่อกับป็รัะเทศท่�ถูืกควำ��บ�ตรัหร่ัอบุคคลหร่ัอนิัติบุคคลท่�ด่ำ�เนิันัก�รัในันั�มของป็รัะเทศหร่ัอบุคคลนัั�นั
•  ธุุรักรัรัมท่�เก่�ยวข้องกับผู้ท่�อยู่ในับัญช่ื่รั�ยช่ื่�อท่�ถูืกป็ฏิิเสำธุก�รัทำ�ธุุรักรัรัม รัวมถึืงผู้ท่�อยู่ในับัญช่ื่รั�ยช่ื่�อผู้ค้�ย�เสำพติด่และผู้ก่อ 

ก�รัร้ั�ย
•  ก�รัส่ำงออกโด่ยไม่ได้่รัับสิำทธ์ิุอนุัญ�ตไป็ยังผู้ใช้ื่ป็ล�ยท�งท่�เก่�ยวข้องกับรัะเบิด่นิัวเคล่ยร์ั ข่ป็นั�วุธุ อ�วุธุเคม่และอ�วุธุช่ื่วภั�พ  

และรัะบบขับเคล่�อนัพลังง�นันิัวเคล่ยร์ัเร่ัอ

นัอกจ�กน่ั� กฎหม�ยสำหรััฐอเมริัก�ยังห้�มมิให้บุคคลท่�ด่ำ�เนิันัก�รัในันั�มของบริัษััทป็ฏิิบัติต�ม ด่ำ�เนิันัก�รัหร่ัอสำนัับสำนุันัก�รัควำ��บ�ตรัท่� 
ไม่ได้่บังคับโด่ยรััฐบ�ลสำหรััฐอเมริัก� พนัักง�นัต้องแจ้งไป็ยังฝ่่�ยกฎหม�ยหร่ัอฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัโด่ยทันัท่  
ห�กได้่รัับคำ�ขอให้ด่ำ�เนิันัก�รัหร่ัอได้่รัับข้อมูลท่�เก่�ยวข้องกับก�รัควำ��บ�ตรัใด่ ๆ เพ่�อให้บริัษััทของเรั�สำ�ม�รัถืป็ฏิิบัติต�มข้อกำ�หนัด่ก�รั
รั�ยง�นัท่�ม่ผลบังคับใช้ื่โด่ยทันัท่ คุณจำ�เป็็นัต้องทรั�บว่�คุณกำ�ลังติด่ต่อธุุรักิจกับใครั และผลิตภััณฑ์์ท่�เรั�ข�ยม่ป็ล�ยท�งสุำด่ท้�ยอยู่ท่�ใด่ 
และนัำ�ไป็ใช้ื่เพ่�อวัตถุืป็รัะสำงค์ใด่
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ห�กคุณม่คำ�ถื�มในัหัวข้อน่ั�หร่ัอไม่แน่ัใจ โป็รัด่ขอคำ�แนัะนัำ�จ�กฝ่่�ยกฎหม�ย ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั ก่อนัเข้�ร่ั
วมม่ผลผูกพันัท่�เก่�ยวข้องกับก�รัส่ำงออกหร่ัอก�รัส่ำงออกต่อสิำนัค้�ใด่ ๆ

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั:

•  คัด่กรัองรั�ยช่ื่�อผู้ท่�ถูืกจำ�กัด่ก�รัทำ�ธุุรักรัรัมจ�กลูกค้� ผู้ข�ย คนักล�งบุคคลท่�สำ�ม และบุคคลอ่�นั ๆ ท่�เรั�ทำ�ธุุรักิจด้่วยทั�งหมด่
•  ก่อนัเข้�ร่ัวมในัธุุรักรัรัมก�รัส่ำงออก/ก�รันัำ�เข้�ใด่ ๆ ตรัวจสำอบให้มั�นัใจว่�ธุุรักรัรัมนัั�นัไม่ถูืกห้�ม และคุณได้่ขอเข้�ร่ัวมและได้่รัับ 

อนุัมัติด้่�นักฎรัะเบ่ยบทั�งหมด่ และคุณได้่รัับสิำทธ์ิุอนุัญ�ตต�มท่�กำ�หนัด่ทั�งหมด่แล้ว
•  เน่ั�องจ�กบ่อยครัั�งท่�ธุุรักรัรัมม่คว�มซัื่บซ้ื่อนั และเก่�ยวข้องกับก�รันัำ�เข้� ก�รัส่ำงออกและข้อพิจ�รัณ�ท�งก�รัค้�อ่�นั ๆ ม�กม�ย 

ตรัวจสำอบให้มั�นัใจว่�คุณได้่ตรัวจสำอบธุุรักรัรัมอย่�งรัอบด้่�นัเพ่�อก�รัป็ฏิิบัติต�มกฎรัะเบ่ยบก่อนัด่ำ�เนิันัก�รั
•  โป็รัด่จำ�ไว้ว่�ก�รัแสำด่งข้อมูลท�งเทคนิัคใด่ ๆ ในัง�นัแสำด่งสิำนัค้� อ�จต้องขออนุัญ�ตก�รัส่ำงออกโด่ยไม่คำ�นึังถึืงสำถื�นัท่�จัด่ง�นั

แสำด่งสิำนัค้�
•  โป็รัด่จำ�ไว้ว่�สิำนัค้�ท่�ออกนัอกป็รัะเทศ แม้เพ่ยงชัื่�วครั�ว ถ่ือเป็็นัก�รัส่ำงออก และกฎหม�ยควบคุมก�รัส่ำงออกม่ผลบังคับใช้ื่
•  ห้�มมิให้คุณทำ�สิำ�งใด่ท่�เอ่�อต่อก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจกับป็รัะเทศใด่ ๆ ท่�อยู่ภั�ยใต้ก�รัห้�มทำ�ก�รัค้�รัะหว่�งป็รัะเทศท่�ม่ผลบังคับใช้ื่
•  ทำ�คว�มเข้�ใจนัโยบ�ยต่อต้�นัก�รัป็ฏิิเสำธุก�รัทำ�ธุุรักรัรัมของบริัษััท รั�ยก�รัตรัวจสำอบเกณฑ์์ภั�ษั�หร่ัอข้อกำ�หนัด่ท่�อ�จไม่ 

เหม�ะสำม และรั�ยช่ื่�อป็รัะเทศท่�ป็ฏิิเสำธุก�รัทำ�ก�รัค้�
•  รั�ยง�นัคำ�ขอข้อมูลท่�เก่�ยวข้องกับก�รัป็ฏิิเสำธุก�รัทำ�ธุุรักรัรัมและก�รัควำ��บ�ตรัโด่ยป็รัะเทศอ่�นั ๆ และข้อมูลอ่�นัใด่ท่�คุณอ�จ 

ทรั�บเก่�ยวกับก�รัป็ฏิิเสำธุก�รัทำ�ธุุรักรัรัม ต่อฝ่่�ยกฎหม�ยหร่ัอฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัโด่ยทันัท
•  ใช้ื่ม�ตรัก�รัท่�เหม�ะสำมในัก�รัย่นัยันัตัวตนั "ผู้ใช้ื่ป็ล�ยท�ง" สำถื�นัท่�และวัตถุืป็รัะสำงค์ในัก�รัใช้ื่ผลิตภััณฑ์์ท่�ส่ำงออก
•  รัะบุและรั�ยง�นัสัำญญ�ณเต่อนัใด่ ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับธุุรักรัรัมและกิจกรัรัมต่�ง ๆ ต่อฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นั

ถื�มตอบถื�มตอบ: 
ถื�มถื�ม:   ฉันัว�งแผนัร่ัวมท�นัอ�ห�รักล�งวันักับลูกค้�เป้็�หม�ยซึื่�งไม่ใช่ื่พลเม่องของสำหรััฐอเมริัก�ฉันัว�งแผนัร่ัวมท�นัอ�ห�รักล�งวันักับลูกค้�เป้็�หม�ยซึื่�งไม่ใช่ื่พลเม่องของสำหรััฐอเมริัก� แต่ใช้ื่ช่ื่วิตและทำ�ง�นัอยู่ในัสำหรััฐอเมริัก� แต่ใช้ื่ช่ื่วิตและทำ�ง�นัอยู่ในัสำหรััฐอเมริัก� 

 ฉันัควรัต้องกังวลเก่�ยวกับก�รัควบคุมก�รัส่ำงออกหร่ัอไมฉันัควรัต้องกังวลเก่�ยวกับก�รัควบคุมก�รัส่ำงออกหร่ัอไม
ตอบตอบ:   ใช่ื่ใช่ื่ ต�มกฎหม�ยแห่งสำหรััฐอเมริัก�ต�มกฎหม�ยแห่งสำหรััฐอเมริัก� ก�รัป็รึักษั�ห�ร่ัอโด่ยว�จ�กับบุคคลท่�ไม่ใช่ื่พลเม่องสำหรััฐอเมริัก�ก�รัป็รึักษั�ห�ร่ัอโด่ยว�จ�กับบุคคลท่�ไม่ใช่ื่พลเม่องสำหรััฐอเมริัก�  

แม้แต่ผู้ท่�อยู่ในัสำหรััฐอเมริัก�แม้แต่ผู้ท่�อยู่ในัสำหรััฐอเมริัก� ก�รัเปิ็ด่เผยข้อมูลท�งเทคนิัคก�รัเปิ็ด่เผยข้อมูลท�งเทคนิัค ถ่ือเป็็นัก�รัส่ำงออกรูัป็แบบหนึั�งถ่ือเป็็นัก�รัส่ำงออกรูัป็แบบหนึั�ง คุณควรัป็รึักษั�ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รั คุณควรัป็รึักษั�ฝ่่�ยจริัยธุรัรัมและก�รั 
กำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัก่อนัก�รัป็รัะชุื่มกำ�กับก�รัป็ฏิิบัติง�นัก่อนัก�รัป็รัะชุื่ม

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััทคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััท
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ก�รัดู่แลรัักษั�สิำ�งแวด่ล้อมก�รัดู่แลรัักษั�สิำ�งแวด่ล้อม - ม�ตรัฐ�นัของเรั�ม�ตรัฐ�นัของเรั�

คว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััทคว�มรัับผิด่ชื่อบของเรั�ในัฐ�นัะพลเม่องบรัรัษััท

B&W มุ่งมั�นัป็กป้็องสิำ�งแวด่ล้อมต�มธุรัรัมชื่�ติและก�รัใช้ื่ทรััพย�กรั 
ในัท่�น่ั� หม�ยถึืง สุำขอนั�มัยท่�ด่่และคว�มป็ลอด่ภััยของพนัักง�นัของเรั� 
และชุื่มชื่นัท่�เรั�ด่ำ�เนิันัธุุรักิจ

เรั�มุ่งมั�นัยกรัะดั่บก�รัจัด่ก�รัด้่�นัสิำ�งแวด่ล้อมท่�ด่่ขึ�นัอย่�งต่อเน่ั�องโด่ย 
ผ่�นัก�รัอนุัรัักษ์ัทรััพย�กรัและแนัวป็ฏิิบัติท่�ม่ป็รัะสิำทธิุภั�พ ตั�งแต่พลัง 
ง�นัหมุนัเว่ยนัถ่ื�นัหินัสำะอ�ด่ รัวมถึืงช่ื่วมวลและพลังง�นัจ�กเทคโนัโลย่ 
ขยะไป็จนัถึืงก�รัจัด่ก�รัขยะอันัตรั�ย B&W มุ่งมั�นัสำร้ั�งสำภั�พแวด่ล้อม 
ท่�ป็ลอด่ภััยและตอบแทนัค่นัสู่ำสิำ�งแวด่ล้อมตลอด่ก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจของเรั�

เรั�มุ่งมั�นัส่ำงเสำริัมแนัวป็ฏิิบัติท่�เป็็นัมิตรัต่อสิำ�งแวด่ล้อม ท่�ดู่แลรัักษั�สิำ�งแวด่ล้อมของเรั�และทรััพย�กรัธุรัรัมชื่�ติของเรั� 
ทั�งในัผลิตภััณฑ์์ท่�เรั�ข�ย และในัสำำ�นัักง�นัและโรังง�นัของเรั�ท่�เรั�ใช้ื่ขั�นัตอนัต่�ง ๆ ในัก�รัลด่ขยะท่�นัำ�ไป็ฝั่งกลบ เพิ�มก�รัร่ัไซื่เคิล 
และติด่ต�มและลด่ก�รัใช้ื่นัำ�� เช่ื่�อเพลิงและไฟฟ้�

คว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นัคว�มรัับผิด่ชื่อบของพนัักง�นั
เรั�แต่ละคนัต้องทำ�หน้ั�ท่�ในัส่ำวนัของเรั�เพ่�อช่ื่วยให้เรั�บรัรัลุเป้็�หม�ยด้่�นัสิำ�งแวด่ล้อมของ B&W:

•  รัับผิด่ชื่อบในัก�รัตรัวจสำอบว่� ก�รัด่ำ�เนิันัธุุรักิจของเรั�สำอด่คล้องต�มม�ตรัฐ�นัของภั�ครััฐและของบริัษััทท่�ม่ผลบังคับใช้ื่
•  จัด่ก�รั ขนัส่ำงและจัด่ก�รัก�รักำ�จัด่ทิ�งวัตถุืดิ่บ ผลิตภััณฑ์์และขยะอย่�งป็ลอด่ภััยและอย่�งม่สำำ�นึักรัับผิด่ชื่อบต่อสิำ�งแวด่ล้อม
•  รั�ยง�นัก�รัละเมิด่กฎหม�ยก�รัป็กป้็องสิำ�งแวด่ล้อมหร่ัอนัโยบ�ย B&W โด่ยทันัท่
•  เข้�ร่ัวมก�รัฝึ่กอบรัมภั�คบังคับทั�งหมด่เพ่�อพัฒนั�และป็รัับป็รุังทักษัะและคว�มรู้ัของคุณ และป็ฏิิบัติง�นัของคุณอย่�งป็ลอด่ภััยและอ

ย่�งม่สำำ�นึักรัับผิด่ชื่อบต่อสิำ�งแวด่ล้อม
•  เข้�ร่ัวมและสำนัับสำนุันัแนัวคิด่ริัเริั�มก�รัก้�วสู่ำคว�มยั�งย่นัของบริัษััท โด่ยลด่ขยะท่�นัำ�ไป็ฝั่งกลบ ส่ำงเสำริัมก�รัร่ัไซื่เคิลและลด่ก�รัใช้ื่นัำ�� 

เช่ื่�อเพลิง และไฟฟ้�

เว็บไซื่ต์สำำ�หรัับนัโยบ�ยและขั�นัตอนัเว็บไซื่ต์สำำ�หรัับนัโยบ�ยและขั�นัตอนั B&W:
ห�กต้องก�รัดู่รั�ยก�รันัโยบ�ยและขั�นัตอนัของห�กต้องก�รัดู่รั�ยก�รันัโยบ�ยและขั�นัตอนัของ B&W ทั�งหมด่ทั�งหมด่ โป็รัด่เข้�ไป็ท่�ส่ำวนันัโยบ�ยและขั�นัตอนัในัแท็บโป็รัด่เข้�ไป็ท่�ส่ำวนันัโยบ�ยและขั�นัตอนัในัแท็บ แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล 
บนับนั B&W อินัทรั�เน็ัตของบริัษััทของเรั�อินัทรั�เน็ัตของบริัษััทของเรั�




