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สารจากประธาน
ค�ำน� ำ
บริหาร

สารจากประธานบริหาร
เรียน พนักงาน B&W ทุกท่าน

นั บเป็ นเวลากว่า 150 ปี แล้วที�พนั กงาน Babcock & Wilcox
ของเรายังคงรักษาความมีชื�อเสียงที�เป็ นที�ยอมรับในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท�ยี อดเยี�ยม
การให้บริการที�ตอบสนองความต้องการและการนํ าเสนอโซลูชั�นที�เป็ นนวัตกรรมใหม่แก่ลูกค้าของเราและอุตสาหกรรมที�เรา
ดําเนิ นธุรกิจ ในฐานะพนั กงาน การกระทําของเราทัง� สิ�งที�เราพูดและที�สําคัญยิ�งกว่านั �น สิ�งที�เราทํา
เป็ นตัวกําหนดและดํารงรักษาความเป็ นมาและชื�อเสียงของบริษัทของเราอย่างยั�งยืน
เรามีชื�อเสียงเป็ นที�ยอมรับในฐานะบริษัทที�ดาํ เนิ นธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม
และมุ่งมั�นดําเนิ นธุรกิจของเราโดยยึดถือมาตรฐานความซื�อสัตย์สุจริตสูงสุด
มาตรฐานนี �คอื หัวใจสําคัญของความสําเร็จที�ผ่านมาของเราและเป็ นสิ�งจําเป็ นอย่างยิ�งต่อความสําเร็จในอนาคตของ
เรา อีกทัง� ยังเป็ นรากฐานสําคัญของโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของเรา และในฐานะพนั กงาน
จึงมีความสําคัญอย่างยิ�งที�เราต้องอ่าน ทําความเข้าใจและยึดถือปฏิบัตติ ามมาตรฐานนี �ตลอดเวลา
เราคาดหวังให้พนั กงานทุกคนอ่านและปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจของเรา ซึ�งสรุปสาระสําคัญของความคาดหวังของบริษัทที�มีตอ่ พนั กงาน
กรรมการและผู้บริหารทุกคน และรวมถึงบุคคลที�สามที�ดาํ เนิ นธุรกิจในนามของ B&W ทัง� หมด
ถึงแม้วา่ จรรยาบรรณข้างต้นจะไม่สามารถรวบรวมสถานการณ์ ทงั � หมดที�บริษัทของเราเผชิญในการดําเนิ นธุรกิจทั�วโลก
แต่ ได้กําหนดกรอบแนวทางการตัดสินใจที�ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและสอดคล้องกันในการปฏิบัตงิ านในแต่ละวันของคุณ
อีกทัง� ยังระบุความมุ่งมั�นของเราในการปกป้ องพนั กงานที�ปฏิบัตงิ านอย่างมีความรับผิดชอบด้วยการรายงานพฤติกรรมที� ไม่สอดคล้องตรงตามแนวทางปฏิบั
ติของเราทันทีท�พ
ี บเห็นหรือมีข้อสงสัย
� ฐานของหลักจริยธรรมอย่างเข้มแข็งจะนํ าไปสู่การตัดสินใจที�ดแี ละการทราบถึงสิ�งที�บริษัทคาดหวัง
ในท้ายทีส� ุดการรักษาวัฒนธรรมองค์กรบนพืน
และยังช่วยให้ทราบว่าเมื�อใดควรต้องขอคําแนะนํ าหรือควรต้องรายงาน
และมั�นใจว่าเรามุ่งมั�นอย่างจริงจังที�จะรักษาวัฒนธรรมองค์กรที�สนั บสนุ นให้พนั กงานขอคําแนะนํ า
แจ้งข้อกังวลและรายงานการกระทําโดยมิชอบโดยไม่ตอ้ งเกรงกลัวการตอบโต้
ขอบคุณที�สละเวลาอ่านและทําความเข้าใจจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจของเรา
และร่วมกันรักษาค่านิ ยมที� ใช้เป็ นแนวทางของบริษัทของเราตลอดมาตัง� แต่ก่อตัง� ในปี 1867 ขณะที�เราก้าวไปสู่อนาคต
ค่านิ ยมที�แน่ วแน่ ของเราและความมุ่งมั�นของคุณในการยึดถือปฏิบัตติ ามค่านยิมมีบทบาทสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ�งต่อการดําเนิ นธุรกิจของเรา

Leslie C. Kass
President and Chief Executive Officer, Babcock & Wilcox
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ค�ำน� ำและภาพรวม
มีความแข็งแกร่งในความซื่อสัตย์สุจริต
การบังคับใช้และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
การปฏิบัติเมื่อคุณมีค�ำถาม - การรายงานการละเมิดที่เป็ นไปได้
ช่องทางส�ำหรับค�ำถามและการรายงาน
สิ่งที่คาดหวังเมื่อคุณโทรสายด่วนคุณธรรม
การหาทางเลือกที่เหมาะสม
การป้ องกันจากการตอบโต้
ความรับผิดชอบและวินัย
์ ละข้อยกเว้น
การสละสิทธิแ
ความรับผิดชอบของเราที่จะมีซ่ง
ึ กันและกัน
ความรับผิดชอบของพนักงาน
ความเป็ นผู้น�ำทางจริยธรรม
ความเคารพในความหลากหลาย
การปฏิบัติเพื่อการจ้างงานที่เป็ นธรรม
การล่วงละเมิด
การละเมิดทางด้านยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สุขภาพและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบของเราต่อลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
คุณภาพของสินค้าและบริการ
ความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การท�ำสัญญากับรัฐบาล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และโอกาสขององค์กร
ของขวัญและการเลีย
้ งรับรอง
การป้ องกันทรัพย์สินของบริษท
ั ฯ
การใช้ระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ข้อมูลที่เป็ นความลับและเป็ นกรรมสิทธิ ์
ความสมบูรณ์ของการบันทึกและวิธีการทางบัญชี
การสื่อสารกับสาธารณชน
ความรับผิดชอบของเราในฐานะเป็ นประชากรทางธุรกิจ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการกุศล
การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็ นธรรม
การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลวงใน
การทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน
ข้อจ�ำกัดทางการค้าและการควบคุมการส่งออก
การดูแลสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มการรับเอกสารและรับทราบ
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สำ�หรับรายการที่สมบูรณ์ของนโยบายและ วิธีการของ B&W กรุณาเยี่ยมชมข้อความใน
ตอนนโยบายและวิธีการใน B&W ของเราที่อินทราเน็ตของบริษัทฯ
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ค�ำน� ำและภาพรวม
มีความแข็งแกร่งในความซือ
่ สัตย์สุจริต

ความซื่อสัตย์เป็ นรากฐานของความส�ำเร็จของเรา ในฐานะบุคคล ความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลของเราหมายความว่า คนอื่นๆ สามารถไว้วางใจ

และเชื่อถือเรา และรู้ว่าเราจะซื่อสัตย์ เป็ นธรรมและตรงไปตรงมา ในฐานะบริษท
ั ความซื่อสัตย์หมายความว่า เราจะเคารพรักษาความมุ่งมัน
่
ของเรา และจะเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์จะปกป้ องชื่อเสียงของเรา และช่วยให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโต จงมีความ
แข็งแกร่งในความซื่อสัตย์สุจริต

ในการที่จะแสวงหาหนทางของเราผ่านอุปสรรคที่ยากล�ำบาก

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนในปั จจุบันนัน
้ ในบางครัง้ เรา
ต้องการมากกว่าความมุ่งมัน
่ ของเราที่จะมีความซื่อสัตย์ จรรยา

บรรณทางธุรกิจนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือในการสถานการณ์
เหล่านัน
้ จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นบทสรุปของวิธีการที่เราจะ

ต้องประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของเรา เมื่อปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ เราจะแน่ใจว่า กิจกรรมทาง

ธุรกิจและการตัดสินใจของเรามีความสอดคล้องกัน ไม่เพียงแต่

สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ แต่มีมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจสูงสุด

ตามที่ข้อความในตอนต่างๆ ของจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้แสดงให้เห็นนัน
้ เรามีความรับผิดชอบทางจริยธรรมต่อคนอื่น ลูกค้าของเรา

พันธมิตรทางธุรกิจและต่อสาธารณชน การบรรลุความรับผิดชอบเหล่านี้ไม่ได้เป็ นเรื่องง่ายเสมอไป นัน
่ คือเหตุผลที่เราไม่ได้พัฒนาเฉพาะจรรยา
บรรณทางธุรกิจฉบับนี้ แต่เรายังสร้างช่องทางติดต่อเฉพาะทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสม

ขณะที่คุณอ่านจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ กรุณาจ�ำไว้ว่า ตัวของจรรยาบรรณทางธุรกิจเองเป็ นเพียงค�ำพูด การปฏิบัติจะเกิดขึ้นจริงได้ข้ น
ึ อยู่

กับเราแต่ละคน และขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราว่ามีความแข็งแกร่งในความซื่อสัตย์สุจริต

การบังคับใช้และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของเราให้แนวทางด้านจริยธรรมและความคาดหวังในการด�ำเนินธุรกิจใน

นามของ B&W จรรยาบรรณทางธุรกิจมีบทสรุปนโยบายที่ส�ำคัญของบริษท
ั ฯ ที่ช่วยให้พนักงาน
ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้และปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับบริษท
ั ฯ

นอกจากจะท�ำหน้ าที่เป็ นบทสรุปนโยบายแล้ว ยังมีองค์ประกอบหลายอย่างของจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจที่อธิบายถึงมาตรฐานของเราที่มีต่อจริยธรรมที่สูงขึ้น จรรยาบรรณทางธุรกิจได้รับการ
สนับสนุนจากนโยบายพื้นฐานและหลักการของเรา ตอกย�้ำความมุ่งมัน
่ ของบริษท
ั ฯ ต่อความ
ซื่อสัตย์สุจริต และก�ำหนดความคาดหวังถึงพฤติกรรมของพนักงานในการท�ำงาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจใช้บังคับกับกรรมการ เจ้าหน้ าที่ พนักงานประจ�ำและลูกจ้างชัว
่ คราว

ของบริษท
ั ฯ ทัง้ หมดในฐานะตัวแทนของบริษท
ั ฯ คุณต้องท�ำหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีความ
สุจริตในทุกเรื่อง

พันธมิตรทางธุรกิจภายนอกบางรายของ B&W ถือว่าท�ำหน้ าที่เป็ นหน่วยงานส่วนขยายของ

บริษท
ั ฯ เราคาดหวังว่า ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้ขาย ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษาและพันธมิตรที่ร่วมค้าของเราปฏิบัติตนในลักษณะที่มี

จริยธรรมตามที่อธิบายไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา เมื่อท�ำงานเพื่อบริษท
ั ฯ หรือในนามของบริษท
ั ฯ ผู้จัดการที่ก�ำกับดูแลพันธมิตรทาง
ธุรกิจภายนอกมีความรับผิดชอบที่จะท�ำให้พันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้เข้าใจในหน้ าที่ที่ตนต้องปฎิบัตตาม ถ้าพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกไม่
สามารถปฏิบัติตามจริยธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายของเรา อาจส่งผลให้เกิดการบอกเลิกสัญญาที่มีกับ B&W

ในขณะที่จรรยาบรรณทางธุรกิจไม่สามารถแก้ไขปั ญหาทุกอย่างที่เราอาจประสบ จรรยาบรรณทางธุรกิจสามารถให้แนวทางและช่องทาง

ติดต่อในเวลาที่ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปํญหาไม่เป็ นที่ชัดเจน
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การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

เราเป็ นบริษท
ั ระดับโลก พนักงานของเราประกอบด้วยพลเมืองของประเทศที่แตกต่างกันจ�ำนวนมากและมีกลุ่มที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม เราอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐและเมืองต่างๆ เช่นเดียวกับกฎหมายและกฎ
ระเบียบของประเทศอื่นๆ ที่เราด�ำเนินธุรกิจ เรามีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับในทุกที่ที่เรามีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินธุรกิจ

เป็ นสิ่งส�ำคัญที่เราทุกคนจะต้องตระหนักถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบที่ใช้กับการท�ำงานของเรา และเราจะต้องไม่มี

ส่วนร่วมโดยเจตนาในการด�ำเนินการที่ละเมิดมาตรฐานบังคับเหล่านี้โดยเด็ดขาด ไม่เพียงแต่เราควรจะระมัดระวังในการปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบ เรายังควรจะตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อก�ำหนดใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา
ในบางกรณี อาจจะมีความขัดแย้งที่ชัดเจนหรือแท้จริงระหว่างกฎหมายของสอง
ประเทศหรือมากกว่า ในกรณี เช่นนั น
้ คุณจะต้องปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของ

บริษัทฯ ทันทีเพื่อให้เข้าใจว่าจะปรับความขัดแย้งนั น
้ อย่างไรได้อย่างถูกต้องและ
เป็ นที่ยอมรับ

การด�ำเนินการเมือ
่ คุณมีค�ำถาม – การรายงานการ
ละเมิดทีเ่ ป็ นไปได้
B&W มีโอกาสที่จะปรับปรุงในทุกครัง้ ที่คุณตัง้ ค�ำถามหรือหยิบยกความกังวลของคุณ

ทุกครัง้ ที่คุณบอกกล่าวเพื่อขอความกระจ่างในนโยบายหรือ เวลาที่คุณรายงานพฤติกรรม
ที่น่าสงสัยในสถานที่ท�ำงาน คุณได้ปกป้ องเพื่อนร่วมงานของคุณ ผู้ถือหุ้นและบริษท
ั ของ
เรา

หากคุณเชื่อว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับ B&W (รวมทัง้ ผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชา เพื่อน

พนักงาน ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้ขาย ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษาและพันธมิตรที่ร่วม

ค้า) ได้ละเมิดข้อก�ำหนดของจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบายของเรา กรุณาหยิบยก

เรื่องเสนอไปยังหัวหน้ างาน ผู้จัดการของคุณ ตัวแทนฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของคุณ ฝ่ าย
กฎหมายหรือประธานเจ้าหน้ าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เราหวังว่า พนักงานทุกคนจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย

ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของบริษท
ั ฯหรือ

กฎหมาย บริษท
ั ฯ จะให้ความร่วมมือต่อการสอบสวนของรัฐที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเรา
ได้รับการแจ้งจากผลการตรวจสอบภายนอก เราจะด�ำเนินการแจ้งให้รักษาเอกสารที่อาจ
เกี่ยวข้องเอาไว้ทันที

คุณมีทางเลือกหลายทางในการตัง้ ค�ำถามและแจ้งความกังวล ส่วนใหญ่ค�ำถามหรือความกังวลที่คุณมักจะเผชิญนัน
้ สามารถแก้ไขได้

โดยการท�ำงานร่วมกับหัวหน้ างานของคุณ หัวหน้ างานของคุณเป็ นผู้คุ้นเคยกับคุณและงานของคุณเป็ นส่วนใหญ่ และอยู่ในต�ำแหน่งที่ดี
ที่สุดที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ
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Code of Business Conduct

ช่องทางส�ำหรับค�ำถามและการรายงาน
คุณยังสามารถตัง้ ค�ำถามหรือรายงานการกระท�ำที่ผิด

กฎหมายหรือน่ าสงสัยว่าผิดกฎหมายโดยใช้วิธีการใดๆ
ดังต่อไปนี :้
ไปรษณี ย์:

B&W Ethics and Compliance
Chief Compliance Officer

13024 Ballantyne Corporate Place,
Suite 700

Charlotte, NC 28277

(โปรดเขียน “confidential” บนซองจดหมาย)
อีเมล:

ethics@babcock.com

สายด่วนคุณธรรม B&W

• ทางโทรศัพท์: สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

1-888-475-0003. คุณอาจจะโทรศัพท์โดย
ไม่ระบุช่ อ
ื

• กรุณาเยี่ยมชม www.babcock.com/

contactethics เพื่อหาหมายเลขโทรฟรีที่มีอยู่ใน
ประเทศอื่นๆ

ถ้าคุณให้ช่ อ
ื ของคุณ ตัวตนและข้อมูลของคุณ

ที่คุณให้ไว้จะถูกใช้ร่วมกันเฉพาะตามพื้นฐานที่

“จ�ำเป็ นต้องรู้” กับบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพิจารณาความกังวลของคุณ

• โดยการส่งผ่านเว็บ:

www.BWIntegrityline.com

ส�ำหรับสมาชิกของสหภาพยุโรป:
www.BWEUIntegrityline.com
ช่องทางอื่นๆ

• ผู้จัดการฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ

ถาม:

ส่วนงานธุรกิจของฉันก�ำหนดเป้ าหมายต่างๆ ที่เราจะถูก

ขอให้ท�ำจนส�ำเร็จ ในบางครัง้ ฉันรู้สึกกดดันที่จะละเมิดจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเหล่านี้ สิ่งนี้เป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ไหม?
ตอบ:

ไม่ยอมรับ ในขณะที่ธุรกิจที่ตงั ้ เป้ าหมายสูงเพื่อให้ประสบ

ความส�ำเร็จ และพนักงานมุ่งมัน
่ เพื่อให้ตนเองบรรลุผล คุณไม่ควร

ละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบายของ B&W เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายของคุณ
ถาม:

ในประเทศของฉัน กฎหมายในท้องถิ่นของเราแตกต่างจาก

ตอบ:

หากคุณเชื่อว่า กฎหมายท้องถิ่นที่มีความขัดแย้งกับจรรยา

มาตรฐานในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉันควรท�ำอย่างไร?

บรรณทางธุรกิจหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง โปรดหารือถึงปั ญหาที่มี
กับผู้จัดการของคุณ หรือโทรไปที่ฝ่ายกฎหมายของบริษท
ั ฯ หรือ

ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ว่า ในทุกกรณี คุณ

ถูกคาดหวังว่า คุณจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือกฎหมาย
ในท้องถิ่น แล้วแต่สิ่งใดจะเข้มงวดมากกว่า

ระเบียบ/ผู้อ�ำนวยการเจ้าหน้ าที่ด้านจริยธรรม หรือ
ผู้ประสานงานในท้องถิ่น

• ผู้จัดการ หรือหัวหน้ างานของ B&W
• ตัวแทนทรัพยากรมนุษย์ของ B&W
• ฝ่ ายกฎหมาย

คุณมีหน้ าที่ท่จ
ี ะต้องบอกกล่าวและรายงานถึง:

• การด�ำเนิ นธุรกิจใดๆ ที่ผิดจรรยาบรรณและ

• การละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบายใดๆ ของบริษัทฯ

• โปรดจ�ำไว้ว่า ปั ญหาจะไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้หากไม่มีการส่งรายงานไปยังบุคคลอื่นให้รับรู้

7

ค�ำน� ำ

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณโทรไปที่สายด่วน
คุณธรรม

การสร้างทางเลือกที่เหมาะสม

ที่คุณจะหันหน้ าไปหาก็คือ หัวหน้ างานของคุณ ถ้าคุณอึดอัดที่จะ

เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมของความซื่อสัตย์ได้ทว
ั่

หากคุณมีความกังวลหรือเห็นการละเมิดที่เป็ นไปได้ สถานที่แรก
รายงานความกังวลของคุณไปยังผู้บังคับบัญชาของคุณ สายด่วน

คุณธรรมของ B&W จะสามารถใช้ได้เพื่อ รายงานผ่านเว็บ หรือโดย

การโทรไปที่หมายเลขโทรฟรีสำ�หรับสถานที่ของคุณ. สามารถใช้สาย
ด่วนคุณธรรมได้ 24 ชัว
่ โมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ ล่ามแปลจะถูก
จัดรวมไว้ในสายที่โทรเมื่อมีความจำ�เป็ นเพื่อสนับสนุนภาษาต่างๆ ที่
ใช้โดยพนักงานของเรา การโทรไปยังสายด่วนนี้อาจจะทำ�ได้โดยไม่

ต้องระบุช่ อ
ื - แม้ว่ากรณีนี้อาจจะทำ�ให้ยากขึ้นต่อการตรวจสอบและ
การแก้ไขความกังวลของคุณ

จะมีการตอบรับโทรศัพท์โดยบุคคลภายนอกที่เป็ นมืออาชีพ

ที่เราได้ทำ�สัญญาจ้างไว้เพื่อการนี้ ผู้สัมภาษณ์จะทำ�งานร่วมกับคุณ

จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายให้คำ�แนะนำ�เป็ นสิ่งที่สำ�คัญ

สำ�หรับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของเราในที่ทำ�งาน แต่สิ่งเหล่านี้แต่

ทัง้ บริษท
ั ฯ เราแต่ละคนต้องช่วยกันหล่อหลอมรูปทรงของวัฒนธรรม
องค์กรของเราด้วยความมุ่งมัน
่ ของเราเพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน
สูงสุดทางจริยธรรมในทุกสิ่งที่เราทำ� หากคุณกำ�ลังเผชิญกับการ
ตัดสินใจที่ยากลำ�บาก กรุณาถามตัวเองด้วยคำ�ถามดังต่อไปนี้:

• การกระทำ�นัน
้ เป็ นสิ่งที่ถูกต้องไหม

• ฉันได้พิจารณาตัวเลือกทัง้ หมดแล้วไหม และฉันมีข้อเท็จจริง
ทัง้ หมดไหม

• การกระทำ�ของฉันสอดคล้องกับค่านิยมหลักของ B&W และ
กฎหมายไหม

• ฉันจะบอกคนอื่นๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจของฉันได้อย่างสบายใจ
ไหม

• ฉันสามารถพูดอย่างสุจริตใจไหมว่า ฉันมีความภาคภูมิใจในทาง
เลือกที่ฉันทำ�

• ผลกระทบที่เป็ นไปได้ของการกระทำ�ของฉันต่อคนอื่นๆ คือ
อะไร

• อะไรคือสิ่งที่ฉันจะบอก ถ้าคนอื่นๆ ใช้ทางเลือกเดียวกัน

• การตัดสินใจของฉันจะถูกมองในหนึ่งเดือน หนึ่งปี หรือในภาย
หลังว่าอย่างไร

• ถ้าผู้อ่ น
ื รู้ถึงการกระทำ�นัน
้ การกระทำ�นัน
้ อาจจะส่งผลให้เกิด
ความลำ�บากใจทัง้ ภายในและภายนอกบริษท
ั ฯ ไหม

จงขอคำ�แนะนำ�ถ้าคุณยังไม่แน่ ใจถึงสิ่งที่ต้องทำ� จง
อย่าลังเลที่จะตัง้ คำ�ถาม และขอการชี ้แนะและคำ�

แนะนำ�ที่คุณต้องการ จงตัง้ ถามคำ�ถามต่อไปจนคุณ
มีข้อมูลที่คุณต้องใช้กับทางเลือกที่เหมาะสม
เพื่อจัดทำ�เอกสารบันทึกสถานการณ์โดยรายละเอียด คุณไม่จำ�เป็ น
ต้องบอกชื่อของคุณ และการโทรศัพท์ของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้

ข้อมูลจะถูกส่งไปยังประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของเรา เพื่อจะตรวจดูถึงสถานการณ์และตรวจสอบความกังวลของ
คุณ

ถ้าคุณโทรโดยไม่ระบุช่ อ
ื คุณสามารถโทรกลับไปยังบุคคล

ที่สามโดยใช้หมายเลขสายด่วนคุณธรรมและคุณจะได้รับหมายเลข
อ้างอิง วิธีการนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม

การรักษาความลับสำ�หรับผู้ที่รายงานข้อกังวลจะได้รับการ

ดูแลรักษาอย่างเต็มที่ตามขอบเขตที่เป็ นไปได้

การป้องกันจากการตอบโต้

B&W จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ใดๆ หรือการลงโทษทุกคนที่แจ้ง
รายงานด้วยความสุจริตใจต่อข้อกล่าวหาว่าด้วยการละเมิดจรรยา

บรรณทางธุรกิจหรือนโยบาย โดยไม่คำ�นึงถึงประเภทของประพฤติมิ
ชอบที่ได้รับรายงานหรือวิธีการรายงานที่ได้รับ

บุคคลที่หยิบยกความกังวลหรือผู้ที่ช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องที่

รายงานจะได้รับการป้ องกันจากการตอบโต้ อย่างไรก็ตาม ทุกคน

ที่ใช้แผนงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อแพร่

กระจายความเท็จหรือคุกคามคนอื่นๆ หรือมีเจตนาที่ไม่เป็ นธรรมที่
จะทำ�ลายชื่อเสียงของบุคคลอื่นๆ จะต้องถูกลงโทษทางวินัย

เราพิจารณาคำ�ร้องทุกข์เรื่องการตอบโต้อย่างจริงจัง คำ�ร้องทุกข์ดัง

กล่าวทัง้ หมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด และถ้าพิสูจน์ได้ ผู้
ตอบโต้จะถูกลงโทษทางวินัย และอาจรวมถึงการเลิกจ้าง ถ้าคุณเชื่อ
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Code of Business Conduct

ค�ำน� ำ

ว่าคุณได้รับการตอบโต้ จงโทรไปที่ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือผู้จัดการด้านจริยธรรมและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ผู้อำ�นวยการ เจ้าหน้ าที่จริยธรรมใน
ท้องถิ่น หรือผู้ประสานงาน

ความรับผิดชอบและความมี
ระเบียบวินัย

การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือจรรยา

บรรณทางธุรกิจนี้ หรือการสนับสนุนให้ผู้อ่ น
ื ทำ�เช่นนัน
้ จะทำ�
ให้บริษท
ั ฯ เกิดความเสี่ยงที่จะรับผิด และทำ�ให้ช่ อ
ื เสียงของ
B&W มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย ดังนัน
้ อาจส่งผลให้เกิดการ
ลงโทษทางวินัย และรวมถึงการเลิกจ้างพนักงานนัน
้ ๆ

หากเกิดปั ญหาการปฏิบัติตามจริยธรรมขึ้น หัวหน้ า

งานของคุณจะเป็ นพี่เลีย
้ งและให้คำ�ปรึกษาแก่คุณเพื่อช่วย
แก้ปัญหาอย่างที่มีประสิทธิภาพ แต่หากระบบพี่เลีย
้ งหรือ

การให้คำ�ปรึกษาใช้ไม่ได้ผลกับคุณหรือยังเกิดเหตุการณ์ต่อ
ไป อาจมีความจำ�เป็ นต้องทำ�การลงโทษทางวินัยอย่างเป็ น
ทางการ

ถาม:

ผู้จัดการของเรามักจะไม่ท�ำอะไรเลยเมื่อมีคนแจ้งความ

กังวลเกี่ยวกับการกระท�ำผิดที่อาจเกิดขึ้นไปเพื่อกระตุ้นสนใจ
ของเธอ และฉันเชื่อว่า เธอได้ท�ำตัวจนเพื่อนร่วมงานหยิบยก

ประเด็นปั ญหาขึ้นมาได้ยาก ในตอนนี้ ฉันมีปัญหา เพื่อนร่วมงาน
คนหนึ่งก�ำลังท�ำอะไรบางอย่างที่ฉันเชื่อว่าไม่ถูกต้องตามหลัก
จริยธรรม ฉันควรท�ำอย่างไร
ตอบ:

จงพูดออกมา จรรยาบรรณทางธุรกิจของเราก�ำหนดว่า

คุณควรรายงานการกระท�ำผิด และคุณสามารถกระท�ำได้โดยไม่
ต้องกลัวการตอบโต้เนื่องจากการรายงานบางสิ่งบางอย่างที่คุณ

เชื่อว่าเป็ นความจริง ในขณะที่การเริ่มต้นหยิบยกประเด็นไปยัง
ผู้จัดการของคุณมักจะเป็ นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อพิจารณาความกังวล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณไม่เชื่อว่าเป็ นเรื่องที่เหมาะสม

หรือไม่รู้สึกสบายใจที่จะท�ำเช่นนัน
้ คุณควรพูดคุยกับกลุ่มของผู้
บริหารอีกคนหนึ่ง ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือช่องทางอื่นๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ นอกจากนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะระบุช่ อ
ื อีกต่อไป คุณ
อาจจะโทรไปที่สายด่วนคุณธรรม

คุณควรเข้าใจว่า การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับยัง

อาจส่งผลให้มีการดำ�เนินการทางกฎหมาย และมีบทลงโทษ
รวมทัง้ การดำ�เนินคดีทางอาญาในบางสถานการณ์ บริษท
ั ฯ
ไม่ยินยอมในทุกกรณี ต่อการละเมิดเหล่านี้

การสละสิทธิ์และข้อยกเว้น

ในสถานการณ์ที่พิเศษมาก B&W อาจให้มีข้อยกเว้นต่อจรรยา
บรรณทางธุรกิจฉบับนี้ การขอใช้ข้อยกเว้นใดๆ จะต้องทำ�

เอกสารและอธิบายไว้อย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรไปยังประธาน
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การอนุมัติต่อการร้องขอดังกล่าวจะถูกดำ�เนินการไว้อย่าง

เป็ นลายลักษณ์อักษร และถูกเก็บรักษาโดยประธานเจ้าหน้ าที่
ฝ่ ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การสละสิทธิใ์ นจรรยาบรรณทางธุรกิจสำ�หรับผู้บริหารหรือ

กรรมการของบริษท
ั ฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารของบริษท
ั ฯ หรือคณะกรรมการเฉพาะด้าน และคณะ
กรรมการฯ จะต้องเปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้นโดยทันที
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ความรับผิดชอบของเราที่
ค�ำน� ำ
จะมีซ่ง
ึ กันและกัน

ความรับผิดชอบของเราที่จะมีซ่ง
ึ กันและกัน
ความรับผิดชอบของพนักงาน
พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะกระท�ำในส่วนของตนเองเพื่อ
รักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

• จงคุ้นเคยกับข้อมูลที่มีอยู่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้และ
นโยบายขององค์กร จงให้ความสนใจเป็ นพิเศษต่อนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในงานของคุณ

• จงตอบรับการรับรู้จรรยาบรรณทางธุรกิจและยืนยันการยึดมัน
่
กับหลักการที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้

• จงรายงานทันทีถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย กฎ

ระเบียบ นโยบายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อ

หัวหน้ างานของคุณ กลุ่มผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของเรา หรือโทรไปที่สายด่วนคุณธรรม

• จงท�ำการฝึ กอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบทัง้ หมดที่จ�ำเป็ น
ให้เสร็จสิน
้ ในเวลาที่เหมาะสม และติดตามรับรู้อยู่เสมอถึง

มาตรฐานและสิ่งที่คาดหวังใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและได้มีการปฎิบัติ
ใช้ในปั จุบัน

• จงให้ความร่วมมือในการสืบสวน การตรวจสอบทางบัญชีและ

กระบวนการติดตามสังเกตุการณ์ตรวจสอบ และถ้าจ�ำเป็ น จง
มอบเอกสารทัง้ หมดที่ได้รับการร้องขอ

• จงมีส่วนร่วมในการท�ำธุรกรรมทางธุรกิจด้วยจริยธรรมระดับ

สูงสุด B&W ห้ามอย่างเด็ดขาดในเรื่องการบอกกล่าวข้อความที่
เป็ นเท็จหรือท�ำให้เข้าใจผิดในการติดต่อธุรกิจทัง้ หมด

ไม่มีเหตุผล รวมทัง้ ไม่มีความปรารถนาที่จะตอบสนองต่อเป้ า

• ท�ำหน้ าที่เป็ นแบบอย่างของมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดและการ

ท�ำงานเพื่อการสร้างและการด�ำรงวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความห่วงใยและความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานของคุณ

• กระท�ำในเชิงรุก

ด�ำเนินการที่เหมาะสมในการป้ องกันและระบุการกระท�ำผิด และ
รายงานสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
พนักงานที่จะท�ำหน้ าที่อย่างมีจริยธรรมในนามของบริษท
ั

• ด�ำเนินการแก้ไขการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจหรือนโยบายทันที

• ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้ างานอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่
แน่ใจถึงการตอบสนองที่ดีที่สุดในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

• หากคุณเป็ นผู้ก�ำกับดูแลคู่ค้าทางธุรกิจภายนอก รวมถึงผู้

จัดจ�ำหน่าย ผู้ขาย ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษาและ

พันธมิตรผู้ร่วมค้า คุณต้องท�ำให้แน่ใจว่า คนเหล่านัน
้ เข้าใจและ
ปฏิบัติตามภาระหน้ าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนเอง

ถาม:

ฉันเป็ นผู้จัดการ ถ้าฉันสังเกตพบการประพฤติมิ

ชอบในพื้นที่ที่ไม่อยู่ภายใต้อ�ำนาจของฉัน ฉันยังคงต้อง

รายงานปั ญหาไหม
ตอบ:

ใช่ พนักงานทุกคนของ B&W จะต้องรายงาน

การกระท�ำผิดใดๆ ที่ตนเองสังเกตเห็น และในฐานะที่คุณ

เป็ นหัวหน้ างาน คุณจ�ำเป็ นจะต้องท�ำหน้ าที่เป็ นเป็ นพิเศษใน
ฐานะผู้ดูแลวัฒนธรรมทางจริยธรรมของ B&W

หมายทางธุรกิจหรือส่วนบุคคล หากจะเป็ นข้อแก้ตัวเพื่อจะ
ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบาย

ความเป็ นผู้น�ำทางจริยธรรม

ผู้บริหารได้เพิ่มความรับผิดชอบเพื่อการแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญ

ของมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงผ่านการกระท�ำของตนเอง ถ้า
คุณอยู่ในต�ำแหน่งหัวหน้ างานที่ B&W คุณยังจะถูกคาดหมายว่า จะ
ตอบสนองความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้:

• ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่รับรู้ช่ น
ื ชมถึงความ
พยายาม ความพอใจต่อการท�ำงานเป็ นทีม ความเคารพต่อ
คุณค่าของกันและกัน และการสื่อสารที่เปิ ดเผย

• อย่าบอกให้พนักงานกระท�ำในสิ่งที่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตหาก
คุณจะกระท�ำด้วยตัวคุณเอง

• เป็ นช่องทางติดต่อให้แก่พนักงาน

สื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และนโยบายกับการท�ำงานประจ�ำวันของตนเอง
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ถาม:

จริยธรรมเป็ นส่วนหนึ่ งของลักษณะของการท�ำงานใน

เหล่านัน
้ ท�ำให้ฉันอึดอัด แต่ไม่มีใครพูดออกมาเกี่ยวกับอีเมล

อ�ำนาจของตนเอง - เราต้องการให้การสนทนาว่าด้วย
แต่ละวัน ในฐานะที่เป็ นผู้จัดการหรือหัวหน้ างาน

เพื่อนร่วมงานของฉันคนหนึ่งส่งอีเมลที่มีเรื่องตลก

และแสดงความคิดเห็นที่ขบขันเกี่ยวกับคนบางเชื้อชาติ อีเมล
เหล่านัน
้ ฉันควรท�ำอย่างไร

คุณมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านจริยธรรมของ

ตอบ:

เหลวในการแสดงความรับผิดชอบนี โ้ ดยผ่านทางการ

อีเมลและมาตรฐานของเราเกี่ยวกับความหลากหลาย การล่วง

พนั กงานภายใต้การก�ำกับและค�ำสั่งของคุณ ความล้ม
ฝึ กอบรม การสื่อสารและการด�ำเนิ นการทางวินัยเมื่อ

จ�ำเป็ นต้องใช้อาจเป็ นเรื่องที่คุณจะถูกลงโทษทางวินัย
ก็ได้

ความเคารพในความหลากหลาย มาตรฐานของเรา
ความหลากหลายของพนักงานของ B&W เป็ นทรัพย์สินที่

ส�ำคัญ เรามีความมุ่งมัน
่ ที่จะให้มีบรรยากาศที่เป็ นมืออาชีพ

ส�ำหรับพนักงานทุกคนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และ
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เราจะท�ำงาน
เพื่อรักษาไว้ซ่ งึ พนักงานที่มีความหลากหลาย เมื่อพนักงานได้

รับการจ้างงาน คงต�ำแหน่งงานไว้ ได้รับค่าตอบแทน ถูกลงโทษ
ทางวินัย และเลื่อนต�ำแหน่ง การด�ำเนินงานดังกล่าวจะขึ้นอยู่

กับผลงานของตนเองที่มีต่อบริษท
ั ฯ และผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง

การที่เราท�ำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานทุกคนของ

B&W ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรมและด้วยความเคารพ

โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ชาติก�ำเนิด
ตระกูล ความพิการ เพศ อายุหรือลักษณะอื่นๆ ที่ได้รับการ

คุ้มครองตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
หรือกฎหมายในท้องถิ่นนัน
้ เป็ นสิ่งส�ำคัญ

ความรับผิดชอบของพนักงาน

• จงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้าและผู้เข้า
พบทุกคนด้วยความเคารพ

• จงอย่าแจกจ่ายหรือแสดงเนื้อหาเอกสารที่ไม่เหมาะสม

• หากคุณเป็ นผู้ก�ำกับดูแลคนอื่นๆ จงตัดสินคนเหล่านัน
้ จาก
ผลการปฏิบัติงาน

จงหลีกเลี่ยงการน� ำข้อพิจารณาที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในการ

ตัดสินใจของคุณ จงใช้มาตรฐานเชิงปริมาณและไม่ล�ำเอียง

คุณควรจะพูดออกมาทันที การเผยแพร่เรื่องตลก

Code of Business Conduct

ของพนั กงานเป็ นภัยคุกคามหรือเป็ นการท้าทายต่อ

ความรับผิดชอบของเราที่
ค�ำน� ำ
จะมีซ่ง
ึ กันและกัน

ผู้จัดการไม่ควรพิจารณาว่า ข้อกังวลด้านจริยธรรม

ดังกล่าวเป็ นการละเมิดนโยบายของบริษท
ั ฯ เกี่ยวกับการใช้
ละเมิดและการเลือกปฏิบัติ หากไม่ท�ำอะไร คุณจะโอนอ่อน

ผ่อนตามต่อการเลือกปฏิบัติและยอมให้มีความเชื่อที่สามารถ
กัดกร่อนจิตวิญญาณของความเป็ นทีมงานที่เราทุกคนได้
ท�ำงานอย่างหนักเพื่อสร้างขึ้นมาอย่างจริงจัง

การปฏิบัติเพือ
่ การจ้างงานทีเ่ ป็ น
ธรรม - มาตรฐานของเรา

B&W ให้โอกาสจ้างงานที่เท่าเทียมกันต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่

เหมาะสม โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ชาติก�ำเนิด อายุ เพศ
ความพิการ - หรือปั จจัยอื่นๆ ที่มีการปกป้ องตามกฎหมายและ/
หรือนโยบายของบริษท
ั ฯ

จงใช้นโยบายเหล่านี้ทงั ้ ในการตัดสินใจที่จะจ้างพนักงาน

และในทุกแง่มุมของการจ้างงาน

การตัดสินใจในการจ้างงานทัง้ หมดที่คุณด�ำเนินการ ตัง้ แต่ค่า

ตอบแทนและผลประโยชน์ จนถึงการโอนย้ายและการฝึ กอบรม
จะต้องเป็ นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎหมายของรัฐ
หรือกฎหมายในท้องถิ่นและนโยบายของบริษท
ั ฯ

หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการจ้างงานที่เป็ นธรรม

กรุณาปรึกษากับเจ้าหน้ าที่ทรัพยากรบุคคลในประเทศของคุณ

ผู้จัดการ EEO หรือผู้จัดการ/ผู้อ�ำนวยการหน่วยจริยธรรมและ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เจ้าหน้ าที่จริยธรรมในท้องถิ่นหรือผู้
ประสานงาน

ความรับผิดชอบของพนักงาน

• หากคุณก�ำลังจ้างพนักงาน จงเลือกบุคคลที่พิจารณาเฉพาะ
คุณสมบัติในการปฏิบัติงานของคนเหล่านัน
้

• ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการมีความรับผิดชอบเป็ นพิเศษ
ในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษท
ั ฯ เกี่ยวกับโอกาส
การจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างสม�ำเสมอ และจะต้อง

สามารถแสดงเหตุผลที่ไม่เลือกปฏิบัติในการด�ำเนินงาน
ด้านบุคลากร

• จงทบทวนการตัดสินใจของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่า การ
กระท�ำของคุณเกิดจากคุณธรรม และการพิจารณาทาง
ธุรกิจ ไม่ใช่เกิดจากอคติแต่อย่างใด
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ความรับผิดชอบของเราที่
ค�ำน� ำ
จะมีซ่ง
ึ กันและกัน

• คุณสามารถถามค�ำถามหรือบอกถึงความกังวลเรื่องการเลือก
ปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการของคุณ ช่องทางติดต่อ
เพิ่มเติมของบริษท
ั ฯ ที่มีให้แก่พนักงานคือ: เจ้าหน้ าที่ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายกฎหมาย ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และสายด่วนคุณธรรม

การล่วงละเมิด - มาตรฐานของเรา

การล่วงละเมิดในที่ท�ำงานเป็ นพฤติกรรมที่ไม่พึงพอใจและเป็ นการ
คุกคามเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม เราจะไม่ยอมให้มีการกระท�ำ การ

วิพากษ์วิจารณ์ การสัมผัสทางร่างกายอย่างไม่เหมาะสม การล่วง

ละเมิดทางเพศ หรือการด�ำเนินการอื่นใดที่มีการข่มขู่ หรือมิฉะนัน
้ ก็

การยอมจ�ำนนต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิดนั น
้ เป็ นสิ่งที่ไม่

จ�ำเป็ น และไม่เป็ นเงื่อนไขหรือข้อแม้ของสภาพการจ้างงาน

ส�ำหรับบุคคลใดๆ ที่ B&W แต่อย่างใด หากคุณก�ำลังโกรธเคือง
จากการกระท�ำหรือค�ำพูด จงพูดออกมาและให้ค�ำแนะน� ำแก่คน
ที่ก่อเหตุนัน
้ ว่า คุณก�ำลังอารมณ์ เสียจากค�ำพูดหรือการกระท�ำ
ของเขาหรือเธอ จงร้องขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว

ความรับผิดชอบของพนักงาน

• จงรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปราศจากการล่วงละเมิด
• ถ้าเป็ นไปได้ จงพูดออกมา และบอกคนที่ก่อเหตุนัน
้ ถ้าคุณ

ก�ำลังอารมณ์เสียจากการกระท�ำหรือภาษาของเขาหรือเธอ จง

สร้างความไม่พอใจหรือไม่เป็ นมิตร

อธิบายเหตุผลและขอให้เขาหรือเธอหยุดเสีย จงร้องเรียนอย่าง

รูปแบบของการล่วงละเมิดที่พบมากที่สุดคือการล่วงละเมิด

เป็ นทางการถ้าเป็ นเรื่องร้ายแรง หรือเมื่อการใช้วิธีบอกกล่าว

ทางเพศ ซึ่งโดยทัว
่ ไปจะเกิดขึ้น

ทางตรงนัน
้ ไม่ประสบความส�ำเร็จ

เมื่อมี:

•

• การขอนัดพบส่วนตัว

ความชอบในเชิงชู้สาว หรือ
การใช้วาจาหรือการสัมผัส
ทางร่างกายด้วยลักษณะ
ทางเพศที่ไม่น่าพอใจ ที่

กระท�ำเพื่อเป็ นเงื่อนไขของ
การจ้างงาน หรือใช้เป็ นพื้น
ฐานส�ำหรับการตัดสินใจ
การจ้างงาน หรือ

• การข่มขู่ การกระท�ำที่
น่ารังเกียจ หรือสภาพ

แวดล้อมการท�ำงานที่ไม่
เป็ นมิตรที่ถูกสร้างขึ้น

ถาม:

ในขณะที่เดินทางทางธุรกิจ เพื่อนร่วมงานชวน

แม้ว่าคุณจะเชื่อว่าการกระท�ำ

หรือค�ำที่คุณใช้มีความบริสุทธิ ์

ฉันซ�้ำๆ เพื่อให้ออกไปหาเครื่องดื่ม และเพื่อนร่วมงานได้

ใจ ถ้ามีคนพูดว่าคุณก�ำลังละเมิด

ก่อกวนฉัน เป็ นการล่วงละเมิดไหม

หยุดท�ำเช่นนัน
้ เสียทันที จงมี

แสดงความคิดเห็นหลายครัง้ ถึงท่าทางของฉันในลักษณะที่

พวกตนและขอให้คุณหยุด จง

เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในส�ำนักงานเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่น

สติที่จะรู้ว่า “การคุกคามอยู่ใน

นัน
้ ขึ้น
ตอบ:

การประพฤติประเภทนี้ไม่ได้รับการยอมรับใน

สายตาของผู้รับการคุกคาม”

•

จงอย่าาเข้าถึง แจกจ่ายหรือ

สถานการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน รวมทัง้ การเดิน

แสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม น่า

ท�ำดังกล่าวไม่เหมาะสมและไม่น่าพอใจ ถ้าเพื่อนร่วมงาน

เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (กล่าวคือ

ทางทางธุรกิจ จงบอกต่อเพื่อนร่วมงานของคุณว่า การกระ
ยังกระท�ำต่อไป คุณควรรายงานปั ญหาไปยังฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
ฝ่ ายกฎหมาย

รังเกียจ โปรดจ�ำไว้ว่า การเข้าถึง
สิ่งลามกอนาจาร) ในอินเตอร์เน็ต
นัน
้ เป็ นการละเมิดโดยตรงต่อ
นโยบายของบริษท
ั ฯ

จากการล่วงละเมิดทาง

เพศ การกล่าวเรื่องตลกที่
หยาบคาย หรือสิ่งอื่นๆ ที่
น่ารังเกียจทางวาจาหรือ

ทางร่างกายที่มีลักษณะใน
เชิงชู้สาว

การล่วงละเมิดสามารถใช้รูปแบบอื่นๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่าง

จะรวมถึงการใช้เสียงเรียกบุคคลอย่างเสื่อมเสีย หยาบคายหรือใช้ช่ อ
ื

ที่ดูถูก การด�ำเนินการคุกคาม การข่มขู่ หรือการกระท�ำที่ไม่เป็ นมิตร
และการติดตัง้ ข้อเขียนหรือวัสดุกราฟิ กในสถานที่ท�ำงานที่เป็ นการ
ใส่ร้ายป้ ายสีหรือแสดงความเกลียดชัง หรือความเป็ นปรปั กษ์ไปยัง

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล สิ่งนี้จะรวมถึงการเข้าถึงและการเผยแพร่วัตถุ
ลามกผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษท
ั ฯ

การละเมิดการใช้ยาเสพติดและเครือ
่ ง
ดืม
่ แอลกอฮอล์ - มาตรฐานของเรา
B&W มุ่งมัน
่ ที่จะให้มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานปลอดภัยและมี

ประสิทธิผล ส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญของความพยายามของเราก็เพื่อท�ำให้
แน่ใจว่า สถานที่ท�ำงานปราศจากการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย การใช้
ยาที่ถูกกฎหมายในทางที่ผิด และการละเมิดในการใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

เราคาดหมายว่าคุณ มีความเหมาะสมส�ำหรับหน้ าที่และมีความ

สามารถที่จะท�ำหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ในลักษณะที่
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สายด่วนคุณธรรม B&W

1-888-475-0003
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ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การใช้ยาเสพติดในสถานที่ท�ำงานจะไม่ได้รับการยอมรับ

ทุกคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่ด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับ B&W อาจ

สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย และดังนัน
้ จึง
อาจจะถูกลงโทษทางวินัย

ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อให้มน
ั ่ ใจว่ามีการ

ถาม:

ดูเหมือนว่า เพื่อนร่วมงานที่ท�ำงานอยู่ใกล้

ฉันนัน
้ อยู่ภายใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ฉันไม่แน่ใจ ฉันควรท�ำอย่างไร
ตอบ:

กรณีนี้อาจจะเป็ นปั ญหาด้านความปลอดภัย

สิ่งที่ดีที่สุดที่ที่คุณสามารถท�ำได้เพื่อทุกคน รวมทัง้
เพื่อนร่วมงานของคุณคือ การรายงานความกังวล

Code of Business Conduct

ในสภาพที่จะปฏิบัติหน้ าที่ของตนเองโดยปลอดจากอิทธิพลของ

ความรับผิดชอบของเราที่
ค�ำน� ำ
จะมีซ่ง
ึ กันและกัน

ปลอดภัยและมีประสิทธิผล พนักงานควรเข้าท�ำงานโดยให้อยู่

ของคุณไปยังหัวหน้ างานของคุณ หรือพนักงานฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการทดสอบการ
ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารควบคุมอื่นๆ และอาจด�ำเนิน

การค้นหาในสถานที่ท�ำงานถ้ามีเหตุผลที่สงสัยว่า มีการละเมิด
นโยบาย

สุขภาพและความปลอดภัย
- มาตรฐานของเรา

เรามุ่งมัน
่ ที่จะให้ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มี

ความปลอดภัยและถูกหลักอนามัยที่มีบรรทัดฐานว่า มีการบาด
เจ็บเป็ นศูนย์ เราเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมทัง้ หมดสามารถป้ องกันได้ และเราได้

สร้างโปรแกรมเป้ าหมายเป็ นศูนย์ที่จะช่วยให้เราประสบความ

ส�ำเร็จตามเป้ าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
(EH&S) ของเรา

ส่วนหนึ่งของโปรแกรมความปลอดภัยของเราคือ สภาพ

แวดล้อมการท�ำงานที่ใส่ใจต่อความปลอดภัย (SCWE) ของเรา
ที่เราแนะน� ำให้มีวัฒนธรรมเปิ ดเพื่อที่บุคลากรทุกคนจะหยิบยก

ความรับผิดชอบของพนักงาน

• ในขณะที่อยู่ในที่ท�ำงานหรือในธุรกิจของบริษท
ั ฯ คุณควร

จะตื่นตัว ไม่บกพร่องทางกายและใจ และพร้อมเสมอที่จะ
ปฏิบัติหน้ าที่การงานของคุณ

• คุณสามารถมียาที่ไม่ต้องห้ามการครอบครองตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามคุณมีความรับผิดชอบว่าการใช้ยานัน
้ ในขณะ

ที่ท�ำงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของ
คุณหรือกระทบต่อความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงาน

• จงปฏิบัติตามกฎหมายและประเพณีในท้องถิ่น เมื่อกฎหมาย
และประเพณีในท้องถิ่นเข้มงวดมากกว่านโยบายของ
บริษท
ั ฯ

• ไม่ควรน� ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในสถานที่ท�ำงาน โดย
วิธีใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก
บริษท
ั ฯ

ปั ญหาที่มีความส�ำคัญต่อตนเอง และอนุญาตให้มีการแก้ปัญหา
ด้วยความมุ่งมัน
่ ให้เกียรติต่อกัน และทันเวลา

สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

สุขภาพหรือด้านความปลอดภัยจะต้องถูกรายงานทันที การที่

แต่ละคนที่จะช่วยรักษาสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยส�ำหรับตัว

เอง เพื่อนร่วมงานของเราและผู้เข้าเยี่ยมอาคารสถานที่ของเรา

นัน
้ เป็ นสิ่งส�ำคัญ เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการฝึ กอบรมความ

ปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และรายงานความ
กังวลด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและสภาพใดๆ ที่
ไม่ปลอดภัย

ผู้จัดการ หัวหน้ างาน พนักงาน ผู้รับเหมา ลูกค้าและผู้ขายจะ

ต้องท�ำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่เหมาะสม ปฏิบัติและ

ส่งเสริมนิสัยการท�ำงานที่เหมาะสม ใช้วิจารณญาณที่ดี และปฏิบัติ
ตามกฎและระเบียบด้าน EH&S ที่ใช้บังคับ

• หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด จงขอความช่วย

เหลือจากบุคลากรมืออาชีพเสียก่อนที่จะมีผลกระทบต่อคุณ
เองหรืออาชีพของคุณ
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ความรับผิดชอบของพนักงาน

ที่ B&W เราจะไม่ยอมให้:

เราสามารถบรรลุเป้ าหมายของเราในด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน

• มีการกล่าวค�ำพูดที่เป็ นการคุกคาม

การสนับสนุนของทุกคน B&W ให้อ�ำนาจและคาดว่า พนักงาน ผู้รับ

• สร้างความเสียหายโดยเจตนาต่อทรัพย์สินของคนอื่น หรือ

ที่มีความปลอดภัย มีสุขภาพดีและปลอดภัย ผ่านการมีส่วนร่วมและ
เหมา ลูกค้าและผู้ขายทุกคนจะปฏิบัติตามนโยบายและขัน
้ ตอนด้าน
EH&S ของบริษท
ั ฯ เป็ นความรับผิดชอบของคุณที่จะ:

• ต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยเสมอ

• ไม่ยุ่งเกี่ยวโดยที่เป็ นการรบกวนอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือ
ระบบความปลอดภัย

• ต้องสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่กระตุ้นให้

• ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายของคนอื่น

กระท�ำอย่างก้าวร้าวในลักษณะที่ท�ำให้คนอื่นกลัวการบาดเจ็บ

• ครอบครองอาวุธปื น อาวุธหรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตใน
บริเวณบริษท
ั ฯ หรือขณะปฏิบัติหน้ าที่

• คุกคาม ข่มขู่หรือบีบบังคับเพื่อนพนักงานที่ในหรือนอกสถานที่
ท�ำงาน - ในเวลาใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

เกิดการสื่อสารที่เปิ ดกว้าง ยิ่งเรามีการสื่อสารมากขึ้น เราก็

หากคุณมีความกังวลด้านความปลอดภัยใดๆ รวมทัง้ การรับรู้เกี่ยว

สถานการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีกว่า

ข่มขู่ เป็ นหน้ าที่ของคุณที่จะรายงานหัวหน้ างานของคุณ ตัวแทน

นโยบาย และวิธีการที่น�ำไปใช้กับงานของคุณ

ระเบียบทันที

ของหน่วยงานทันทีถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ปลอดภัย

บ�ำรุงรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยนัน
้ มีรายละเอียด

จะสามารถรับมือและตอบสนองต่อสิ่งใดๆ ที่ไม่ปลอดภัยหรือ

• ต้องท�ำให้แน่ใจว่า คุณมีความคุ้นเคยกับกฎหมาย ระเบียบ
• ต้องแจ้งหัวหน้ างานของคุณหรือบุคลากรด้านความปลอดภัย
หรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด

กับการใช้ความรุนแรง หรือภัยคุกคามของความรุนแรง หรือการ

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อก�ำหนดส�ำหรับการสร้างและการ
ในคู่มือขัน
้ ตอน EH&S ที่พัฒนาโดยส่วน
งานธุรกิจหรือแผนกงานแต่ละแห่ง

ภัยคุกคามต่อสุขภาพหรือความ
ปลอดภัย หรือสร้างความเสีย
หายต่อสิ่งแวดล้อม บุคลากร
ทุกคนมีสิทธิและหน้ าที่ใน

การหยุดการท�ำงานใดๆ ที่
ตนเองรู้สึกว่าอาจจะไม่
ปลอดภัย

• ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทัง้ หมดเพื่อหาสาเหตุของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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ความรับผิดชอบของเราต่อลูกค้
ค�ำน� ำ นธมิตรทางธุรกิจของเรา
าและพั

คุณภาพของสินค้าและบริการ
- มาตรฐานของเรา

ความซือ
่ สัตย์ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- มาตรฐานของเรา

และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และจะรักษาจุดมุ่งเน้ นในการการ

และไม่ได้ท�ำให้บริษท
ั ฯ มีความผิดทางอาญาหรือมีความรับผิดชอบ

B&W มุ่งมัน
่ ที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเรา เรามีความมุ่งมัน
่ ที่จะท�ำการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องได้อย่างปลอดภัย อย่างรวดเร็ว

เราจะท�ำธุรกิจกับบุคคลภายนอกที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
อื่น หรือท�ำให้ B&W เสื่อมเสียชื่อเสียง

เราด�ำเนินการตรวจสอบสถานะต่อบุคคลภายนอกเสมอ เพื่อ

ภายในงบประมาณ และไม่มีการละเมิดจริยธรรม

ให้แน่ใจในชื่อเสียง ภูมิหลังและความสามารถของคนเหล่านัน
้ ว่า

ต้องการทัง้ หมดก่อนจะเริ่มต้นการท�ำงาน และเราสื่อสารสิ่งเหล่านี้ไป

ภายนอกทุกคนจะต้องยินยอมปฏิบัติให้สอดคล้องกับการด�ำเนิน

เพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายของเรา เป็ นสิ่งส�ำคัญที่เราจะระบุความ

ยังทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ผลมาจากความมุ่งมัน
่ ของเราที่จะให้คุ้มค่าแก่ลูกค้าของเราด้วย

ความรับผิดชอบ ท�ำให้เรายังมีพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกของเราที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของเรา

ความรับผิดชอบของพนักงาน

• เข้าใจความต้องการของลูกค้าของเรา และมุ่งมัน
่ ที่จะตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า

• พิจารณาและรายงานปั ญหาคุณภาพและความกังวลใดๆ

• ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบและมีความรับผิดในการแสดงความมุ่ง
มัน
่ ต่อคุณภาพและการให้ทรัพยากรที่จ�ำเป็ นในการตอบสนอง
ความต้องการตามที่ตกลงกันไว้

• ผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีความรับผิดชอบและมีความรับผิด

Code of Business Conduct

ความรับผิดชอบของเราต่อลูกค้าและพันธมิตรทาง
ธุรกิจของเรา

เหมาะสมและเป็ นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเรา บุคคล

ธุรกิจ ที่สะท้อนให้เห็นในจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายที่ใช้
บังคับของเรา.

การด�ำเนินการตรวจสอบสถานะจะลดความเสี่ยงของ B&W โดย

การช่วยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่อาจมีส่วนท�ำให้ B&W ได้รับผล
กระทบผ่านการประพฤติมิชอบของคู่ค้าทางธุรกิจ

ถาม:

ตัวแทนรายหนึ่งของเราได้ขอให้จ่ายเงินล่วงหน้ า

ตอบ:

ค�ำขอของตัวแทนอาจจะไม่มีอันตราย แต่ก็ท�ำให้

เรื่องนี้ถูกต้องไหม

เกิด “พิรุธ” และควรได้รับการตรวจสอบ คุณควรแจ้งฝ่ าย
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบถึงค�ำขอเช่นนี้

ในการท�ำงานที่ด�ำเนินการโดยสายงานโดยตรงของตนเอง และ
ท�ำให้แน่ใจว่า คุณภาพที่ต้องการนัน
้ จะเป็ นที่รู้จักและถูกน� ำไป
ปฏิบัติ

• จัดท�ำรายงานที่สมบูรณ์เสมอและจัดท�ำเอกสารที่ตรงไปตรงมา
และซื่อสัตย์ และไม่ท�ำผิดหรือบิดเบือนผลการทดสอบโดยเด็ด
ขาด

• ไม่ด�ำเนินงานใดๆที่คุณไม่ได้มีคุณสมบัติในงานนัน
้ โดยเด็ดขาด
ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่แน่ ใจในข้อก�ำหนดของการผลิต ขอ

ให้ผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาชี ้แจงต่อคุณก่อนที่จะท�ำงานต่อ
เนื่ องต่อไป

ความรับผิดชอบของพนักงาน

• พนักงานไม่ควรผูกมัด B&W เข้ากับสัญญาของบุคคลอื่น

จนกว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบสถานะและผ่านขัน
้
ตอนการอนุมัติที่เหมาะสม

• จงอย่าท�ำธุรกิจกับผู้จัดจ�ำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคล

ภายนอกอื่นๆ ที่อาจจะท�ำให้ B&W มีความผิดทางอาญา หรือมี
ความรับผิดอื่นๆ หรือท�ำให้เกิดอันตรายต่อชื่อเสียง

• จงระมัดระวังต่อ “พิรุธ” ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ของตัวแทนขายหรือผู้แทนของบริษท
ั ฯ

• จงปฏิบัติตามนโยบายของบริษท
ั ฯ และขัน
้ ตอนในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด
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ความรับผิดชอบของเราต่อลูกค้
ค�ำน� ำ
าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

• ถ้าคุณเป็ นผู้จัดการ จงตรวจสอบให้แน่ใจว่า มาตรฐานและ
ความคาดหวังของบริษท
ั ฯ ได้รับการท�ำความเข้าใจและ

ตกลงที่จะก่อนที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์ตามสัญญาใดๆ

• จงอย่าท�ำอะไรที่ผ่านบุคคลอื่นที่ท�ำหน้ าที่ในนามของเรา เมื่อ
เราไม่ได้รับอนุญาตให้กระท�ำด้วยตัวเราเองโดยเด็ดขาด

• จงตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าคอมมิสชัน
่ หรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้

ความรับผิดชอบของพนักงาน
• หากคุณมีส่วนร่วมในการท�ำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ จง

คุ้นเคยและปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

บังคับใช้ทงั ้ หมด หากมีการละเมิดกฎหมายแล้วความไม่รู้ไม่
เป็ นข้อแก้ตัวแต่อย่างใด

แก่บุคคลภายนอกนัน
้ ที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมที่ดีและกฎหมายที่บังคับใช้

ถาม:

ฉันได้เข้าร่วมการฝึ กอบรมการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบเมื่อฉันได้รับการจ้างงาน จริงๆ แล้ว ฉันจะต้อง

เมื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง:

• จงสร้างและเก็บรักษาบันทึกทุกอย่างไว้อย่างถูกต้อง เพื่อ

จัดท�ำเอกสารขัน
้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อยืนยันการ
ตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง

• จงใช้ข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวเป็ นมาตรฐานส�ำหรับการ
ตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง โปรดใช้ความระมัดระวังในการหลีก
เลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษท
ั ฯ กับ

เข้าร่วมโปรแกรมฝึ กอบรมอีกครัง้ ไหม
ตอบ:

B&W ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนที่อยู่ใน

ต�ำแหน่งที่จะลงนามผูกพันบริษท
ั ฯ หรือผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ส�ำคัญในบริษท
ั ฯ เข้าร่วมการฝึ กอบรมเป็ นประจ�ำทุกปี
หากผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งปี ค�ำตอบก็คือใช่ คุณต้องเข้า
ร่วมโปรแกรมฝึ กอบรมอีกครัง้

บุคคลภายนอก

• จงอย่าเปิ ดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกคนที่อยู่

นอกบริษท
ั ฯ หรือมอบให้แก่บุคคลภายในของบริษท
ั ฯ ที่ไม่
ได้จ�ำเป็ น “จะต้องรับรู้”

• หากคุณตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณ

ใดๆ ของผู้จัดจ�ำหน่ายหรือผู้ให้บริการของ B&W จงติดต่อ
ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การท�ำสัญญากับรัฐบาล - มาตรฐาน
ของเรา
เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการให้แก่ลูกค้าของเรา

ในราคาที่เป็ นธรรมและเหมาะสม โดยไม่ค�ำนึงว่า ลูกค้านัน
้ เป็ น

รัฐบาลหรือกิจการเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการท�ำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐนัน
้ แตก

• จงใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเพื่อท�ำให้แน่ใจถึงความถูก
ต้องในการสื่อสารทัง้ หมดกับรัฐบาลกลาง รัฐและรัฐบาล

ท้องถิ่น การสื่อสารที่เป็ นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือท�ำให้เข้าใจผิด
เป็ นการละเมิดกฎหมายทางอาญา

• จงอย่ายอมรับข้อมูลจากแหล่งใด ถ้ามีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามี

การจัดให้ข้อมูลนัน
้ เกี่ยวข้องกับความมัน
่ คงของชาติ มีความ
ส�ำคัญหรือมีกรรมสิทธิ ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเป็ น
ทางการจากรัฐบาลที่เกียวข้องเหมาะสม

• หากคุณมีค�ำถามใดๆ เกี่ยวกับการท�ำสัญญาของรัฐบาล จง
ปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายหรือประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

ต่างจากกฎหมายและระเบียบส�ำหรับการท�ำธุรกรรมเชิงพาณิชย์
เราจึงมีนโยบายเพิ่มเติมเพื่อจะปฏิบัติตามเมื่อติดต่อกับลูกค้า
ที่เป็ นรัฐบาล เพื่อท�ำให้แน่ใจว่า เราปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบทุกประการ

กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับส�ำหรับท�ำสัญญากับหน่วย

งานของสหรัฐฯ และรัฐบาลอื่นๆ นัน
้ มีรายละเอียดและมีความซับ

ซ้อน และการละเมิดอาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางอาญาเช่นเดียวกับ
โทษทางวินัยของบริษท
ั ฯ รวมถึงการเลิกจ้าง

พนักงานที่จัดการกับสัญญาของรัฐบาลควรท�ำความคุ้นเคย

และปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อจ�ำกัดและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่ถูก
ก�ำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่เป็ นลูกค้าที่ใช้บังคับ เนื่องจาก

กฎหมายและกฎระเบียบระหว่างหน่วยงานต่างๆ และระดับของ
รัฐบาลนัน
้ แตกต่างกัน
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Code of Business Conduct

ความรับผิดชอบของเราต่อลูกค้
ค�ำน� ำ นธมิตรทางธุรกิจของเรา
าและพั

นอกจากนี้ จงตระหนักถึงสิ่งดังต่อไปนี้:

• จงหลีกเลี่ยงการประนีประนอม และหลีกเลี่ยงการปรับภาพ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เดิมที่ปรากฏ

• เมื่อมีข้อสงสัย จงเปิ ดเผย

• จงใช้การตัดสินใจทางธุรกิจที่ให้ประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อ B&W
• จงตระหนักถึงวิธีการที่กิจกรรมส่วนบุคคลสามารถน� ำไปสู่

ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น เช่นการรับของขวัญหรือการรับ
เลีย
้ งรับรองจากผู้จัดจ�ำหน่าย

• ไม่ใช้ต�ำแหน่งของคุณที่ B&W ทรัพย์สินหรือข้อมูลของ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
โอกาสขององค์กร - มาตรฐานของ
เรา

บริษท
ั ฯ ที่คุณได้รับผ่านการท�ำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วน
บุคคลของคุณโดยเด็ดขาด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อการกระท�ำหรือ

ถาม:

แนวโน้ มที่จะแทรกแซง - กับประโยชน์ของบริษท
ั ฯ ความขัดแย้ง

ออกแบบบางอย่าง ผู้บังคับบัญชาของฉันจะเรียกเพื่อน

ประโยชน์ส่วนตัวของคุณแทรกแซงในทางใดๆ - หรือแม้กระทัง่
ทางผลประโยชน์กระทบกับการตัดสินใจส่วนบุคคลของเราและ

ของ B&W จงเพิ่มความระมัดระวังและการใช้วิจารณญาณ เพราะ
มันสามารถท�ำลายความน่าเชื่อถือของเราและความไว้วางใจที่คน

เพื่อนของผู้บังคับบัญชาของฉันเป็ นที่ปรึกษา

ด้านการออกแบบท่อ เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการงาน

ของเธอ และเพื่อนคนนัน
้ มักจะได้งาน เพื่อนคนนัน
้

ท�ำงานได้ดี แต่ฉันเคยสงสัยว่า กรณีนี้มีความเหมาะสม
ไหม

อื่นมีอยู่ต่อเรา

ตอบ:

ประโยชน์สูงสุดของบริษท
ั ฯ โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วน

คุณอาจไม่ได้มีข้อเท็จจริงทัง้ หมด อาจจะเป็ นไปได้

เรามีหน้ าที่พ้ น
ื ฐานในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สมควรเพื่อ

บุคคลของเรา

เราจะต้องไม่หาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยใช้โอกาสจาก B&W

อันเป็ นผลมาจากต�ำแหน่งของเราใน B&W หรือการใช้ทรัพย์สิน
หรือข้อมูลของบริษท
ั ฯ นอกจากนี้ เราจะต้องไม่ใช้ต�ำแหน่งของ
เราใน B&W หรือใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษท
ั ฯ เพื่อผล
ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจะแข่งขันกับ B&W

วิธีการของหัวหน้ างานของคุณก�ำลังสร้าง

ลักษณะของการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม
ว่า เพื่อนของหัวหน้ างานของคุณเป็ นผู้ขายที่ได้รับการ
อนุมัติ และได้ผ่านการคัดเลือกและผ่านกระบวนการ

อนุมัติทงั ้ หมดที่จ�ำเป็ น คุณควรจะหารือเรื่องนี้กับหัวหน้ า
งานของคุณ แต่ถ้าท�ำเช่นนัน
้ แล้วอาจจะมีปัญหา จง

ติดต่อประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
โทรด่วนคุณธรรม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นจากผลประโยชน์

ของการจ้างงานนอก การมีส่วนร่วมในทางการเงินกับธุรกิจ

ภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้จัดจ�ำหน่าย และจาก

การให้ของขวัญและการเลีย
้ งรับรองที่มีมูลค่าสูงหรือไม่เหมาะสม
เนื่องจากการที่จะอธิบายถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในทุกครัง้

ในทางปฏิบัตินัน
้ บริษท
ั ฯ ไม่สามารถเห็นและไม่แยกแยะความ

ขอค�ำแนะน� ำเมื่อมีความจ�ำเป็ น และจะต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตาม

กับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จงจ�ำไว้ว่า -

นัน
้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เราแต่ละคนจะต้องใช้วิจารณญาณที่สมควร

แตกต่างระหว่างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง

มาตรฐานสูงสุดทางจริยธรรมและความซื่อสัตย์

พนักงานทุกคน เช่นเดียวกับทุกคนที่ท�ำหน้ าที่ในนามของบริษท
ั ฯ

ความรับผิดชอบของพนักงาน

ของ B&W

จะต้องตัดสินใจทางธุรกิจที่ข้ น
ึ อยู่เฉพาะกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด

หากคุณตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง
ที่อาจเกิดขึ้น ที่รับรู้ได้ว่าเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จง
บอกสถานะการณ์ต่อหัวหน้ างานของคุณหรือประธานเจ้าหน้ าที่
ฝ่ ายปฏิบัติตามกฎระเบียบทันทีี้
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ความรั
ค�ำน� ำ บผิดชอบของเราต่อลูกค้
าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- สัญญาณเตือน

• จงหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุณอาจจะมีส่วนร่วมในการจ้าง
งานหรือการก�ำกับดูแลญาติใกล้ชิด

• ญาติของพนักงานในปั จจุบันอาจจะได้รับการว่าจ้างเฉพาะใน

กรณีที่ตนเองจะไม่ได้ท�ำงานโดยตรงกับญาติ หรือก�ำกับดูแล

ญาติ หรือไม่ได้ครองต�ำแหน่งที่มีอ�ำนาจที่จะส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงไปยัง
ญาติ

• ไม่อนุญาตให้มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของคุณกับผู้รับเหมา

และผู้จัดจ�ำหน่ายเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
อย่างไม่เหมาะสม

• อย่าให้หรือรับของขวัญหรือการเลีย
้ งรับรองที่อาจท�ำให้คุณ

ต้องมีข้อผูกมัด - หรืออาจจะมีแนวโน้ มที่จะท�ำให้คุณต้องมี
ข้อผูกมัดหากไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้ า

เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดความล�ำบากใจต่อบริษท
ั ฯ และสร้างความ
เสียหายต่อชื่อเสียงของเรา

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ พนักงานจะต้องไม่ได้รับ เรียกร้อง เสนอ

หรือให้ของขวัญหรือการเลีย
้ งรับรองที่ไม่เหมาะสมที่อาจมีอิทธิพล
ต่อความซื่อสัตย์หรือความเป็ นอิสระ หรือถูกมองว่าจะมีอิทธิพล
ต่อความซื่อสัตย์หรือความเป็ นอิสระของผู้รับ

เนื่องจากมีกฎพิเศษและข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐของ

สหรัฐฯ และเจ้าหน้ าที่ที่ไม่ใช่คนของรัฐบาลสหรัฐฯ พนักงานจะ

ต้องปรึกษากับประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวม
ทัง้ ปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายก่อนที่จะให้ของที่ระลึกหรือการเลีย
้ ง
รับรองประเภทใดๆ แก่เจ้าหน้ าที่ของรัฐบาล

ความรับผิดชอบของพนักงาน

เราตระหนักดีว่า บางครัง้ พนักงานที่เกียวข้องกับธุรกิจในปั จจุบัน
หรือธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นนัน
้ อาจส่งค�ำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคมหรือเข้าร่วมในการเดินทางเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจของคุณ ตามกฎทัว
่ ไปนัน
้ ค�ำเชิญดังกล่าวควรเป็ นไปตาม
เกณฑ์ดังต่อไปนี้:

• เป็ นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ นโยบายของบริษท
ั ฯ และ
เป็ นที่ยอมรับตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่ดี

• เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

• เป็ นที่ยอมรับภายใต้นโยบายของบริษท
ั ฯ ในการจ้างบุคคล
อื่นๆ

• พนักงานจะไม่รับของขวัญ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ

เงินสด บริการหรือมีลักษณะอื่นๆ) จากลูกค้า ลูกค้าประจ�ำ ผู้
จัดจ�ำหน่ายหรือธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งอ�ำนวยความ

สะดวกทางสังคมตามปกติ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางสังคม

ของขวัญและการเลีย
้ งรับรอง
- มาตรฐานของเรา

ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรามีความส�ำคัญ

ตามปกติเป็ นของที่ระลึกที่มีค่าเล็กน้ อย ซึ่งไม่อาจชีใ้ ห้เห็น
ว่า ได้รับหรือได้ให้ในอันที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
พนักงาน

ต่อธุรกิจของเรา แต่การให้ของขวัญและการรับของขวัญจากคู่ค้า

ถ้าคุณได้รับของขวัญที่ไม่พึงประสงค์ท่ม
ี ีมูลค่ามากกว่า

การตัดสินของเราและของลูกค้าของเรา และอาจสร้างแนวโน้ ม

นโยบายของบริษัทฯ หากคุณมีข้อสงสัยไม่ว่าของขวัญหรือ

ทางธุรกิจหรือลูกค้าอาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็ นอิสระของ

มูลค่าเล็กน้ อย คุณควรจะส่งกลับพร้อมด้วยบันทึกที่อธิบาย

ของการเล่นพรรคเล่นพวก

การเลี ้ยงรับรองนั น
้ เป็ นที่ยอมรับได้หรือไม่ จงขอค�ำแนะน� ำ

ของเรานัน
้ ค�ำว่า “ของขวัญและการเลีย
้ งรับรอง” มีความหมาย

หน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตามวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบาย

และความเห็นชอบจากหัวหน้ างานของคุณหรือประธานเจ้า

ที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ รวมทัง้ ของขวัญและการบริการ

เป็ นพิเศษ การเดินทาง บริการ อาหาร บัตรเข้าชมกิจกรรม และ
รายการสิ่งของที่ให้เปล่าอื่นๆ ผลประโยชน์หรือสิ่งที่มีค่าทุกชนิด
คุณต้องหลีกเลี่ยงแม้กระทัง่ การรับรู้ว่าการให้หรือการรับ

ของขวัญหรือการเลีย
้ งรับรองมีการเชื่อมโยงในทางใดๆ กับการ
ปรนนิบัติที่พิเศษ แม้ว่าจะไม่มีความตัง้ ใจที่จะได้รับ

อิทธิพลโน้ มน้ าวหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ของขวัญที่ไม่
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การปกป้ องนี้ขยายไปถึงแล็ปท็อป โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

แท็บเล็ต USB/สื่อจัดเก็บข้อมูลภายนอก กล้องดิจิตอล และ

• การจ่ายเงินสดหรือสิ่งของที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (บัตร

อุปกรณ์พกพาอื่นๆ ที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่า

• การเชิญไปงานเลีย
้ งอาหารค�่ำที่ฟุ่มเฟื อยหรือความบันเทิง

การปกป้ องระบบและข้อมูลของบริษท
ั ฯ ของเราจากแฮกเกอร์ที่

ของขวัญ)

คุณจะใช้ในที่ท�ำงานหรือที่ใดๆในโลก เราจะต้องระมัดระวังใน

ในรูปแบบอื่นๆ

อาจเกิดขึ้น และจากบุคคลอื่นๆ ที่อาจพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูล

การเดินทางท่องเที่ยวที่มีราคาแพง

ความรับผิดชอบของพนักงาน

• การต้อนรับในรูปแบบฟุ่มเฟื อย เช่น การใช้รีสอร์ทหรูหรือ
• การให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ถ้าการเดินทางไม่มีการ
เชื่อมโยงโดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

• การมอบของขวัญหรือการเลีย
้ งรับรองให้แก่คู่สมรสหรือ
สมาชิกในครอบครัวโดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้ า

• สิ่งใดที่จะท�ำให้เกิดปั ญหากับบริษท
ั ฯ ถ้าถูกเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน

Code of Business Conduct

ห้ามโดยทัว
่ ไปจะมีดังนี้:

ความรับผิดชอบของเราต่อลูกค้
ค�ำน� ำ นธมิตรทางธุรกิจของเรา
าและพั

ตัวอย่างบางตัวอย่างของของขวัญและการเลีย
้ งรับรองที่ต้อง

• พนักงานทุกคนควรจะปกป้ องทรัพย์สินของบริษท
ั ฯ และ
ท�ำให้แน่ใจว่า ได้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษท
ั ฯ โดยถูกต้องตาม

กฎหมาย B&W อนุญาตให้มีการใช้งานส่วนบุคคลเป็ นครัง้
คราวต่อการสื่อสารและระบบสารสนเทศของบริษท
ั ฯ โดย

มีเงื่อนไขว่า การใช้งานไม่ได้แสดงถึงความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ หรือไม่รวมถึงสื่อที่ลามกอนาจาร ท�ำให้เสื่อมเสีย
ถาม:

ฉันเคยได้รับของขวัญที่ฉันแน่ใจว่า ฉันไม่

สามารถยอมรับได้ แต่ฉันกลัวว่าผู้ให้จะไม่พอใจด้วย

เหตุผลทางวัฒนธรรม ถ้าฉันส่งกลับไป ฉันควรจะท�ำ
อย่างไร
ตอบ:

ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการ

ประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในสหรัฐฯ การส่งของขวัญคืนนัน
้
ก็อาจได้รับการพิจารณาว่าไม่สุภาพ ในกรณีดังกล่าว

อาจจะยอมรับของขวัญในนามของบริษท
ั ฯ แล้วส่งไป
ยังบริษท
ั ฯ ผ่านประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ เพื่อการจ�ำหน่ายตามที่เหมาะสม

ชื่อเสียงหรือสื่ออื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม

• พนักงานและผู้ที่เป็ นตัวแทนของ B&W ได้รับความเชื่อ

ถือให้ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบและใช้วิจารณญาณที่

ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรของบริษท
ั ฯ ผู้จัดการมีความรับ
ผิดชอบต่อทรัพยากรที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงานของ

ตนเอง และมีอ�ำนาจในการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
ที่เหมาะสมของตนเอง

• ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพย์สินของเราโดย
คนอื่นๆ การเข้าถึงทรัพย์สินทางปั ญญาหรือทรัพย์สิน

ทางกายภาพของบริษท
ั ฯ (รวมถึงส�ำนักงาน โรงงานและ

อุปกรณ์) โดยบุคคลภายนอกจะต้องถูกจ�ำกัดและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการให้บริการของบุคคลภายนอกต่อบริษท
ั ฯ

• เก็บอุปกรณ์ให้อยู่ในความครอบครองของคุณตลอดเวลา
และปกป้ องรหัสผ่านของคุณ

การป้ องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ
- มาตรฐานของเรา
ทรัพย์สินของ B&W - ทัง้ ทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สิน
ทางปั ญญา - มีคุณค่าเป็ นอย่างมาก และมีความประสงค์ใน

การใช้งานเพียงเพื่อความก้าวหน้ าตามวัตถุประสงค์และเป้ า

หมายทางธุรกิจ เรามีหน้ าที่ในการปกป้ องทรัพย์สินของบริษท
ั

ทรัพย์สินของผู้อ่ น
ื และใช้ทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะ
สม

ทรัพย์สินทางกายภาพ รวมทัง้ อาคารสถานที่และสิ่งอ�ำนวย

ความสะดวก คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่ น
ื ๆ และวัสดุสน
ิ้ เปลืองจะ

ต้องได้รับการปกป้ องจากการใช้ในทางที่ผิด ความเสียหาย การ

• ท�ำให้แน่ใจว่า ได้ส�ำรองข้อมูลแล้ว

• ไม่ดาวน์โหลดซอฟแวร์/โปรแกรมประยุกต์ไปยังอุปกรณ์
ของบริษท
ั ฯ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT)

• รายงาน IT ทันที ถ้าอุปกรณ์สูญหายหรือถูกขโมย เพื่อให้มี
การใช้ขน
ั ้ ตอนที่เหมาะสมที่จะสามารถป้ องกันทรัพย์สินที่
เป็ นข้อมูลของบริษท
ั ฯ

• แจ้งฝ่ ายกฎหมายถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจ้าง
งาน หรือเป็ นผลมาจากการจ้างงานโดยบริษท
ั ฯ

• ปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อจ�ำกัดเฉพาะที่ก�ำหนดในการใช้
งานและ/หรือการโอนทรัพย์สินของบริษท
ั ฯ

โจรกรรม หรือการจัดการที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ และใช้เฉพาะใน
วัตถุประสงค์ที่ตงั ้ ใจไว้เท่านัน
้
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ความรั
ค�ำน� ำ บผิดชอบของเราต่อลูกค้
าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

• หลีกเลี่ยงการได้รับข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิจ์ ากคนอื่นๆ โดยไม่

ได้รับอนุญาต ไม่เปิ ดเผยต่อบริษท
ั ฯ ซึ่งข้อมูลลับหรือใช้ข้อมูล
ลับในความครอบครองของคุณอันเป็ นผลของการจ้างงานก่อน
หน้ าที่บริษท
ั อื่นเพื่อธุรกิจใดๆ ของ B&W

การใช้ระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม
- มาตรฐานของเรา
คอมพิวเตอร์ อีเมล เครือข่ายและระบบการสื่อสารของเราเป็ น

ทรัพย์สินของบริษท
ั ฯ และมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเท่านัน
้ การ

ใช้ระบบ อีเมลและโทรศัพท์ของเราเป็ นครัง้ คราว อย่างไม่สม�่ำเสมอ
และเหมาะสมต่อการใช้งานส่วนตัวจะได้รับอนุญาต หากไม่ได้มีผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของคุณ

• ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะปกป้ องผลประโยชน์ของเครือข่าย B&W
และเพื่อนพนักงานของเรา เราขอสงวนสิทธิใ์ นการตรวจสอบ
หรือทบทวนข้อมูลและข่าวสารทัง้ หมดที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์
ของพนักงานบริษท
ั ฯ หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้
อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตของบริษท
ั ฯ

ความรับผิดชอบของพนักงาน

• โดยทัว่ ไปแล้ว คุณไม่ควรใช้อุปกรณ์ของบริษท
ั ฯ ในการด�ำเนิน

การนอกธุรกิจ หรือในการสนับสนุนศาสนาใดๆ ในทางการเมือง

หรือในกิจกรรมภายนอกอื่นๆ ยกเว้นที่บริษท
ั ฯ ให้การสนับสนุน
ตามที่ได้รับการร้องขอจากขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร

• การส่งอีเมลขยะ จดหมายลูกโซ่หรืออีเมลตลกที่ไม่พึงประสงค์
จากบัญชีอีเมลของบริษท
ั ฯ เป็ นสิ่งที่ต้องห้าม

ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับและเป็ นกรรมสิทธิ ์
- มาตรฐานของเรา
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษท
ั ฯ หรือข้อมูลที่เป็ น

์ ามารถจะท�ำให้บริษท
กรรมสิทธิส
ั ฯ ตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบใน
การแข่งขัน หรืออาจท�ำความเสียหายกับพนักงาน ลูกค้า บริษท
ั ฯ

หรือผู้ขายที่มีส่วนร่วม หรือท�ำให้พนักงาน ลูกค้า บริษท
ั ฯ หรือผู้ขาย
ที่มีส่วนร่วมนัน
้ อึดอัดใจ

ข้อมูลที่เป็ นความลับและข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ ์ จะรวมถึงสิ่ง

ถาม:

ฉันจะเปิ ดอ่าน FoxNews.com ผ่าน

คอมพิวเตอร์ที่ที่ท�ำงานของฉันเมื่อรับประทานอาหาร
กลางวันได้ไหม
ตอบ:

ต่างๆ เช่นการก�ำหนดราคาและข้อมูลทางการเงิน ชื่อและที่อยู่ของ

ลูกค้า ความลับทางการค้า การใช้งานสิทธิบัตร กระบวนการและสูตร
และข้อมูลที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่เกี่ยวกับบริษท
ั อื่นๆ รวม

ทัง้ ผู้จัดจ�ำหน่ายในปั จจุบันหรือว่าที่ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้ขายและบุคคล

ได้ กรณีนี้จะเป็ นที่ยอมรับได้ถึงการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ของ B&W โดยตัวคุณ การใช้งานอื่นๆ จะ
ได้รับอนุญาต ตราบเท่าที่เว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงนัน
้ มีความ
เหมาะสมและไม่ได้มีผลกระทบต่อการท�ำงานของคุณ
หรืองานของผู้อ่ น
ื การเข้าถึงเว็บไซต์ที่แสดงวัตถุลามก
นัน
้ ไม่ได้เป็ นการใช้งานที่ยอมรับ และจะส่งผลให้ถูก
ลงโทษทางวินัย

ภายนอก

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงานของเรายังมี

ความส�ำคัญต่อการประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องและการรักษาชื่อ
เสียงของเรา ข้อมูลดังเช่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน เงินเดือน
หรือข้อมูลทางการแพทย์ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็ น
ข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่เพียงแต่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยข้อมูล แต่คุณยังต้อง

ใช้ขน
ั ้ ตอนที่จ�ำเป็ นในการปกป้ องผู้อ่ น
ื จากการได้รับข้อมูลลับและ
์ ย่างผิดกฎหมาย
ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิอ

์ อง
นอกจากนี้ เรายังเคารพความลับและข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิข

บุคคลภายนอก และเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ
หรือใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายเพื่อจะได้รับข้อมูลที่เป็ นความลับหรือ

• การดาวน์โหลดหรือการส่งเอกสารที่ไม่เหมาะสมทางเพศหรือ

์ องคนอื่นๆ
ข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิข

วัตถุลามกโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษท
ั ฯ หรือใช้เวลาของ
บริษท
ั ฯ นัน
้ เป็ นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจน

• ไม่ควรใช้ระบบอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ส่วนบุคคล
หรือวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใดๆ หรือในการสร้างหรือการ
กระจายสิ่งก่อกวนหรือข้อความใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
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อย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในงานของคุณ

พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความ
ลับเมื่อเข้าร่วมงานกับบริษท
ั ฯ ตัง้ ค�ำถาม ถ้าคุณมีความ
ไม่แน่ใจว่ามีสิ่งใดบ้าง

• จงอย่าโพสต์ข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษท
ั ฯ ในกระดาน
ข้อความอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

• จงอย่าแบ่งปั นข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของ

เรากับคนที่ไม่ได้มีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควรจะรับข้อมูล
นัน
้

• จงอย่าเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็ นความลับที่อยู่ในความ

ครอบครองของคุณ อันเป็ นผลมาจากการจ้างงานของคุณ
ในบริษท
ั อื่นมาก่อนให้แก่บุคลากรของบริษท
ั ฯ หรือใช้
ส�ำหรับธุรกิจของบริษท
ั ฯ

ถาม:

ไม่เป็ นเรื่องส�ำคัญจริงๆ นัก ถ้าค่าใช้จ่ายถูก

บันทึกไว้ล่วงหน้ าหรือล่าช้าไปเล็กน้ อย ใช่ไหม? ฉันไม่
ได้ตกแต่งตัวเลขอะไรขึ้นมานี่นา

A: เป็ นสิ่งส�ำคัญที่การท�ำธุรกรรมทัง้ หมดจะถูกบันทึก

ไว้เมื่อปรากฏรายการขึ้น เนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย
และการปฏิบัติงาน ในส่วนของการด�ำเนินงานผลิตและ

การด�ำเนินงานก่อสร้างของเรานัน
้ เรารายงานผลทางการ

Code of Business Conduct

• จงรู้ถึงสิ่งที่ถือว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ ์ โดยเฉพาะ

ความรับผิดชอบของเราต่อลูกค้
ค�ำน� ำ
าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ความรับผิดชอบของพนักงาน

เงินและได้รับค่าตอบแทนตามพื้นฐานที่เป็ นร้อยละของ

งานที่เสร็จสิน
้ หรือบนพื้นฐานของเกณฑ์ความส�ำเร็จครัง้

ส�ำคัญ วิธีการนี้ต้องใช้การวัดความก้าวหน้ าจนถึงปั จจุบัน
ที่ถูกต้องและการคาดการณ์ที่ถูกต้องของค่าใช้จ่ายจน

เสร็จสมบูรณ์ เพราะรายการนัน
้ ๆ มีผลกระทบโดยตรง

ต่อรายงานผลประกอบการที่ย่ น
ื โดยบริษท
ั ฯ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบ
ริษท
ั ฯ

• จงหลีกเลี่ยงการได้รับข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิจ์ ากคนอื่นๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าคุณได้รับข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ ์

โดยไม่ได้รับอนุญาต จงแจ้งให้ฝ่ายกฎหมายหรือประธาน
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบทันที

• จงอย่าขอข้อมูลที่เป็ นความลับจากบุคคลภายนอก หรือ

์ องบริษท
ใช้ข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิข
ั อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยเด็ดขาด รวมถึงการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลที่
์ องนายจ้างคนก่อนของคุณ
เป็ นกรรมสิทธิข

ในการที่จะช่วยป้ องกันข้อมูลที่เป็ นความลับและมีความ
ละเอียดอ่อน:

• จงอย่าส่งข้อมูลที่เป็ นความลับผ่านเครื่องโทรสารหรือ
เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีคนก�ำกับดูแลโดยเด็ดขาด

• จงอย่าหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็ นความลับด้วยเสียงดังหรือ
อย่างเปิ ดเผยโดยเด็ดขาด เมื่อคนอื่นๆ สามารถที่จะได้ยิน

์ อง B&W กับลูกค้า
• จงอย่าแบ่งปั นข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิข

หรือผู้จัดจำ�หน่ายโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับการอนุมัติอย่าง
เหมาะสม

ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล วีดิทัศน์ เทปส�ำรองข้อมูลและสื่อ
บันทึกอื่นๆ

ไม่ว่าคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้อย่างไร คุณจะต้องมี

ความซื่อสัตย์และรู้ทัน - ถ้าคุณเชื่อว่าการท�ำธุรกรรมหรือการ

ช�ำระเงินไม่สามารถได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องโดยปราศจาก
ปั ญหาทางกฎหมายหรือท�ำให้บริษท
ั ฯ อับอาย การท�ำธุรกรรม

นัน
้ ไม่ควรด�ำเนินต่อจนเสร็จ คุณควรแจ้งให้หัวหน้ างานของคุณ
ทราบ

เราจะต้องไม่โน้ มน้ าว ตกแต่งหรือท�ำให้ผู้มีอ�ำนาจตรวจสอบ

ใดๆ เข้าใจผิดอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่มี

ส่วนร่วมใดๆ เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบภายในอย่างที่เป็ นอิสระถึง
บัญชี ระเบียน กระบวนการ หรือการควบคุมภายในของ B&W
ข้อมูลที่จ�ำเป็ นที่ใช้ในการรายงาน การตรวจสอบและ

วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญอื่นๆ ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ในรูปแบบ

ความสมบูรณ์ของการบันทึกและวิธี
การทางบัญชี - มาตรฐานของเรา

ที่กู้คืนได้ และจะต้องได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยตลอดวงจร

ในกระบวนการตัดสินใจของเรา และเพื่อการจัดท�ำเอกสารที่

ข้อเท็จจริงอย่างผิดพลาด หรือการบันทึกที่เป็ นเท็จ จะไม่

ชีวิตของข้อมูล

เราสร้างเอกสารและการบันทึกตามปกติของธุรกิจเพื่อที่จะช่วย

ไม่มีเป้ าหมายทางธุรกิจใดๆ ที่ใช้เป็ นข้อแก้ตัวในการแสดง

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและขัน
้ ตอนของบ

ได้รับการยอมรับหากมีการสร้างระเบียนเท็จ หรือบันทึกที่

ริษท
ั ฯ รายการทัง้ หมดในบัญชี ระเบียนและบัญชีของบริษท
ั ฯ จะ
ต้องเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็ นธรรม สะท้อนให้เห็นถึงการ

ท�ำธุรกรรมของเรา เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับและ

สร้างความเข้าใจผิด หรือมิฉะนั น
้ ก็ปกปิ ดความจริงจากผู้
บริหารของ B&W ผู้สอบบัญชีหรือหน่ วยงานก�ำกับดูแล

ข้อก�ำหนดทางกฎหมาย กรณีนี้เกี่ยวข้องกับบัญชีทุกประเภท
ระเบียนและข้อมูลทัง้ หมดในสื่อใดๆ รวมทัง้ ส�ำเนากระดาษ
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ความรั
ค�ำน� ำ บผิดชอบของเราต่อลูกค้
าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ความรับผิดชอบของพนักงาน

• จงจ�ำแนก จัดเก็บและรักษาระเบียนเสมอ เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยและได้รับการป้ องกัน

• จงทิง้ ท�ำลายบัญชีและระเบียนเพียงเท่าที่สอดคล้องกับ
นโยบายของเราเท่านัน
้

• จงอย่าสร้างหรือใช้เงินสดที่ซ่อนอยู่ หรือใช้บัญชีเงินฝาก

ธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์อ่ น
ื ใด การท�ำธุรกรรมเงินสดจะไม่

ได้รับอนุญาต ยกเว้นเฉพาะเงินสดย่อยที่มีใช้ตามปกติ ซึ่งจะ

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อพูดคุยกับนักข่าวหรือเขียนเพื่อ

ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด

การสื่อสารที่อาจจะมีการตีพิมพ์ หากคุณมีส่วนร่วมในฟอรัม
่ ออน

ตรวจก�ำกับ จงระงับการท�ำลายระเบียนทัง้ หมด

ความรู้สึกว่า คุณก�ำลังพูดในนามของ B&W และก่อนที่จะกดปุ่ม

• หากคุณตระหนักถึงการด�ำเนินคดี การตรวจสอบหรือการ
• ถ้าคุณเปลี่ยนงานหรือลาออกจาก B&W จงตรวจสอบให้

แน่ใจว่า ได้โอนความรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและระเบียน
ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดอย่างถูกต้อง

• หากคุณอนุมัติรายงานและ/หรือเอกสารที่สร้างโดยคนอื่นๆ

ไลน์ บล็อก กลุ่มข่าว ห้องสนทนาหรือกระดานข่าว จงอย่าให้

‘ส่ง’ จงคิดหน้ าคิดหลังเสียก่อน จงอย่าส่งอีเมลหรือโพสต์ข้อมูล

ที่เป็ นความลับหรือใช้วัสดุที่อาจถูกมองว่าเป็ นสิ่งที่สร้างความเสีย
หายต่อชื่อเสียงของบริษท
ั ฯ โดยเด็ดขาด

ส�ำหรับค�ำแนะน� ำเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย

จงอ่านอย่างระมัดระวัง และจงท�ำให้ตัวเองพอใจว่า รายงาน

ของบริษท
ั ฯ ในการใช้งานสื่อสังคม

ส�ำคัญ - จงตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจผลกระทบก่อนที่

ความรับผิดชอบของพนักงาน

เหล่านัน
้ มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ลายเซ็นของคุณเป็ นสิ่ง
จะลงนามในเอกสา

• หากคุณก�ำลังถูกสอบถามโดยบุคคลภายนอก กลุ่มหรือ

หน่วยงานเพื่อให้เข้าถึงบันทึกหรือเอกสารที่เก็บรักษาไว้โดย
บริษท
ั ฯ ก่อนอื่นคุณต้องหารือเรื่องค�ำขอกับฝ่ ายกฎหมาย
หรือประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การสือ
่ สารกับสาธารณชน
- มาตรฐานของเรา

ทุกวันนี้ ธุรกิจอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัด
จากสื่อมวลชนและสาธารณชน และมีจ�ำนวนช่องทางส�ำหรับ

ข้อมูลทางธุรกิจและข่าวสารที่มากเป็ นประวัติการณ์ ในสภาพ

แวดล้อมเช่นนี้ การที่ผู้มีอ�ำนาจเท่านัน
้ จะพูดในนามของ B&W

• จงอย่าตอบต่อการสอบถามข้อมูลจากสื่อ หรือเริ่มต้นการ

ติดต่อกับสื่อโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ท�ำเช่นนัน
้
โดยเฉพาะจากฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารมาแล้ว

• จงตระหนักถึงกรณีที่คุณอาจถูกเข้าใจว่า คุณเป็ นตัวแทน
หรือพูดในนามของบริษท
ั ฯ การนำ�เสนอผลงานและการ
กล่าวสุนทรพจน์ที่กลายเป็ นการสื่อสารกับสาธารณชนควร
ได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสาร
และฝ่ ายกฎหมายตามความเหมาะสม

• จงส่งรายละเอียดของข้อสอบถามข้อมูลจากสื่อ นักวิเคราะห์
ทางการเงินและนักลงทุนไปยังฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ

ย่อมเป็ นสิ่งส�ำคัญ เราจ�ำเป็ นต้องแถลงอย่างชัดเจนและมีความ

การสื่อสาร คำ�สอบถามจากหน่วยงานกำ�กับดูแลหรือหน่วย

ประชาชนทัว
่ ไป

ที่เหมาะสมของฝ่ ายกฎหมาย

สอดคล้องกันเมื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อและ

หากคุณไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และการ

งานของรัฐควรจะถูกส่งไปที่ที่ปรึกษาทัว
่ ไปหรือพนักงานอื่น

สื่อสาร จงอย่าแสดงให้ผู้อ่ น
ื รู้สึกว่าคุณจะพูดในนามของบริษท
ั ฯ
ทัง้ ด้วยวาจา เป็ นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
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สายด่วนคุณธรรม B&W

1-888-475-0003

www.BWIntegrityline.com • www.BWEUIntegrityline.com (ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น)

ความรับผิดชอบของพนักงาน

• จงอย่าสร้างแรงกดดันต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อให้มีส่วนร่วมใน

เราขอแนะน� ำให้พนักงานที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการ

กิจกรรมทางการเมืองหรือบริจาคให้การกุศลโดยเด็ดขาด

เมืองและให้การสนับสนุนการกุศลได้ตระหนักอยู่เสมอว่า

หากคุณพบกับการกดดันดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้

กิจกรรมทางการเมืองและการกุศลของคุณนัน
้ เป็ นเรื่องส่วน

บังคับบัญชา จงรายงานเสีย

Code of Business Conduct

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
กุศล - มาตรฐานของเรา

ความรับผิดชอบของเราใน
ค�ำน� ำ
ฐานะที่เป็ นประชากรทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบของเราในฐานะที่เป็ นประชากร
ทางธุรกิจ

ตัว พนักงานของ B&W ที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมและช่วยเหลือ
พรรคการเมือง ผู้สมัครหรือรณรงค์หาเสียงส�ำหรับส�ำนักงาน
สาธารณะ หรือบริจาคเงินเพื่อการกุศลนัน
้ จะต้องกระท�ำด้วยชื่อ
ของตัวเอง ในนามของตัวเอง และไม่เป็ นตัวแทนของบริษท
ั ฯ แต่
อย่างใด

ถาม:

ฉันจะเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ระดม

ทุนให้ผู้สมัครรับเลือกตัง้ ของส�ำนักงาน

สาธารณะในท้องถิ่น ฉันจะแสดงต�ำแหน่ง

ของฉันที่ B&W ได้ไหม ตราบใดที่ฉันไม่ได้
ใช้เงินทุนหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษท
ั ฯ
ตอบ:

ไม่ได้ คุณไม่อาจเชื่อมโยงบริษท
ั ฯ

ในทางใดๆ กับกิจกรรมทางการเมืองส่วน
บุคคลของคุณ

• จงอย่าเรี่ยไรหรือแจกจ่ายวัสดุเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
บริษท
ั ฯ มีคณะกรรมการด�ำเนินการทางการเมือง (PAC) ของ
B&W ที่จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย คุณอาจต้องการที่จะบริจาคให้
PAC แต่การเข้ามีส่วนร่วมของคุณนัน
้ เป็ นความสมัครใจ
การบริจาคให้กุศลและการบริจาคอื่นๆ ในนามของ B&W จะ

ในช่วงเวลาท�ำงาน

• คุณจะต้องไม่ท�ำการบริจาคทางการเมืองหรือมีส่วนร่วมใน
การกุศลด้วยเจตนาที่จะโน้ มน้ าวใครบางคนอย่างไม่ถูกต้อง

• การบริจาคทางการเมืองและการกุศลทัง้ หมดในนามของ

ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้ าผ่านทางฝ่ ายนโยบายการบริจาคและ

บริษท
ั ฯ จะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องในบัญชีและระเบียน

ความเป็ นสมาชิกภาพของบริษท
ั ฯ

ของบริษท
ั ฯ
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ความรับผิดชอบของเราใน
ค�ำน� ำ
ฐานะที่เป็ นประชากรทางธุรกิจ

การแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรม
- มาตรฐานของเรา
B&W เชื่อถือในตลาดเสรีและเป็ นธรรม และเราแข่งขันในทางที่
ถูกกฎหมายและอย่างมีจริยธรรมตามพื้นฐานของคุณภาพของ
บริการของเรา เรามีความมุ่งมัน
่ ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลัก
การแข่งขันที่เป็ นธรรมและกฎหมายป้ องกันการผูกขาดที่น�ำไป
ใช้ในตลาดที่เราประกอบธุรกิจอยู่ กฎหมายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อห้ามการปฏิบัติที่ยับยัง้ การค้าหรือการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม
และความเป็ นอิสระที่ถูกจ�ำกัดจนเกินควร

การขาย การจัดซื้อและต�ำแหน่งที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับผู้ที่เป็ น
สมาชิกของสมาคมการค้าและสมาคมวิชาชีพ หรือบุคคลวางแผน
ที่จะเข้าร่วมการประชุมของกลุ่มดังกล่าว
โปรดจ�ำไว้ว่า: กฎหมายการแข่งขันที่เป็ นธรรมและ
กฎหมายต่อต้านการผูกขาดมีความซับซ้อนและสามารถมี
ผลกระทบต่อธุรกิจของเราในหลายๆ ด้าน รวมทัง้ เรื่องเกี่ยว
กับผู้จัดจ�ำหน่ ายและการขายของเรา การละเมิดกฎสามารถ
มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับทุกคนที่ท�ำ
หน้ าที่ในนามของเรา

ความรับผิดชอบของพนักงาน
• จงอย่าเข้าไปร่วมท�ำข้อตกลงกับลูกค้า ผู้จัดจ�ำหน่าย คู่แข่ง
หรือผู้อ่ น
ื ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะจ�ำกัดการแข่งขันอย่างไม่
เป็ นธรรม

• จงท�ำการซื้อสินค้าอย่างเคร่งครัดตามพื้นฐานของคุณภาพ
ราคาและการบริการ

• จงอย่าใช้ข้อมูลร่วมกับคู่แข่งเกี่ยวกับลูกค้า การก�ำหนดราคา
หรือกลยุทธ์การตลาดของเรา

• จงอย่าหารือเกี่ยวกับแง่มุมใดๆ ของการเสนอราคาร่วมกับคู่
แข่งใดๆ ของเรา

• จงอย่าใช้ข้อมูลคู่แข่งร่วมกับ ลูกค้าหรือผู้ขายโดยเด็ดขาด
• จงอย่าเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็ นธรรมในแง่ของราคาหรือ
การละเมิดการแข่งขันที่เป็ นธรรมจะรวมถึงข้อตกลงกับลูกค้า ผู้
จัดจ�ำหน่าย คู่แข่งและคนอื่นๆ เช่น:

• การคว�่ำบาตรผู้จัดจ�ำหน่ายหรือลูกค้าบางราย
• ความพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันโดยการขาย
สินค้าชนิดเดียวกันให้ลูกค้าที่แตกต่างกันด้วยราคาที่แตกต่าง
กันไป

• การท�ำข้อตกลงเพื่อรวมหัวกันในการประกวดราคาหรือข้อ
เสนอราคา

• การจัดสรรผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคหรือตลาด
พนักงานทุกคนควรจะตระหนักถึงนโยบายของเราในด้านนี้ แต่
สิ่งนี้เป็ นสิ่งส�ำคัญเป็ นอย่างยิ่งส�ำหรับบุคคลในต�ำแหน่งการตลาด

สายด่วนคุณธรรม B&W

1-888-475-0003

• เมื่อคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการติดต่อกับคู่แข่ง ผู้จัด
จ�ำหน่ายหรือลูกค้า คุณต้องปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายหรือ

• ข้อตกลงซึ่งกันและกันที่จะควบคุมราคา
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บริการระหว่างลูกค้าที่คล้ายกันโดยเด็ดขาด

ติดต่อฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การซือ
้ ขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลวงใน
- มาตรฐานของเรา
กฎหมายของรัฐ กฎหมายของรัฐบาลกลางและนโยบายของ
บริษท
ั ฯ ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษท
ั ฯ ในขณะที่
ครอบครองของข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูล
ส�ำคัญอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ/การซื้อกิจการ
ผลทางการเงินและการประมาณการ อรรถคดี การเข้าท�ำสัญญา
หรือการติดต่อทางธุรกิจอื่นๆ
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Code of Business Conduct

ความรับผิดชอบของเราใน
ค�ำน� ำ
ฐานะที่เป็ นประชากรทางธุรกิจ

จะถือว่าข้อมูลใดๆ นัน
้ เป็ นข้อมูลสาธารณะก็ต่อเมื่อได้รับการ
เผยแพร่ผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เช่นการเผยแพร่ในวงกว้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีเวลาผ่านไปนานพอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ตลาดการลงทุนได้ดูดซับและประเมินข้อมูล นโยบายของบริษท
ั ฯ
ต้องการให้มีการซื้อขายเต็มรูปแบบผ่านไปสองวันท�ำการหลัง
จากที่เปิ ดเผยสู่สาธารณะซึ่งข้อมูลที่เป็ นสาระ ก่อนที่แต่ละคนจะ
สามารถกลับมาท�ำการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษท
ั ฯ
กรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ บางคนมีความรับ
ผิดชอบเพิ่มเติม และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษาทัว
่ ไปก่อน
ที่จะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษท
ั ฯ

ความรับผิดชอบของพนักงาน
• จงอย่าโพสต์ข้อมูลของบริษท
ั ฯ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะใน

สินบน การช�ำระเงินใดๆ หรือข้อเสนอที่จะจ่ายหรือให้สิ่งที่มี
คุณค่าแก่ข้าราชการของรัฐบาล หรือให้แก่ตัวแทนของบุคคลดัง
กล่าวเพื่อส่งเสริมธุรกิจของบริษท
ั ฯ จะไม่ได้รับอนุญาต ในท�ำนอง

กระดานข้อความบนอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เครือข่าย

เดียวกัน การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องไม่ผ่านกิจการร่วมค้าหรือ

สังคม

บริษท
ั ฯ ในเครือที่มีอ�ำนาจควบคุมอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจในต่าง

• จงอย่าเปิ ดเผยข้อมูลส�ำคัญที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะไปยังทุก
คน รวมทัง้ คู่สมรส ครอบครัว และเพื่อนๆ ของคุณที่ไม่ได้

ประเทศ
FCPA ยังก�ำหนดให้เรารักษาระบบการท�ำงานของการ

มีความจ�ำเป็ นทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษท
ั ฯ เพื่อที่จะได้

ควบคุมบัญชีภายใน และบัญชีและระเบียนของเรามีความถูกต้อง

ข้อมูลดังกล่าว

และสะท้อนให้เห็นถึงการท�ำธุรกรรมทัง้ หมด

• จงปฏิบัติให้เป็ นไปตามหน้ าต่างการซื้อขาย ระยะเวลาห้าม
ซื้อขายและข้อก�ำหนดอื่นๆ ตามนโยบายของบริษท
ั ฯ ที่
ก�ำหนดไว้อย่างรอบคอบ

• จงอย่ามีส่วนร่วมใน “การแนะน� ำ” (กล่าวคือ การให้ค�ำ
แนะน� ำ การแสดงความคิดเห็นที่เป็ นไปได้ถึงการซื้อหรือการ
ขายหลักทรัพย์ของบริษท
ั ฯ ที่ข้ น
ึ อยู่กับข้อมูลส�ำคัญที่ไม่ใช่
ข้อมูลสาธารณะ)

การทุจริตและการต่อต้านการติด
สินบน - มาตรฐานของเรา
การติดสินบนและการทุจริตจะเป็ นอันตรายต่อบริษท
ั ฯ และ
ชื่อเสียงของเราในตลาด และจะไม่ได้รับการยอมรับ พนักงาน

ถาม:

ฉันไม่ได้เป็ นผู้อ�ำนวยการหรือผู้

บริหาร ดังนัน
้ ฉันไม่สามารถเกิดปั ญหา

เนื่องจากการซื้อขายหุ้นด้วยข้อมูลวงใน ถูก
ไหมล่ะ
ตอบ:

ไม่ใช่หรอก คุณสามารถเกิดปั ญหา

ได้ พนักงานคนใดรวมทัง้ คุณที่สามารถเรียน
รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ B&W หรือบริษท
ั อื่นที่เป็ น

ข้อมูลส�ำคัญและไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะนัน
้ จะ
ต้องไม่ใช้ข้อมูลประเภทนี้ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับหุ้นและหลักทรัพย์ และคุณควรจะ

ระมัดระวังไม่ส่งข้อมูลวงในให้แก่ทุกคน รวม

ทัง้ ครอบครัวหรือเพื่อนที่อาจจะท�ำการซื้อขาย
หุ้นบนพื้นฐานของข้อมูลนัน
้

ตัวแทนหรือผู้แทนทุกคนของ B&W จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับกฎหมายการกระท�ำทุจริตในต่างประเทศ (FCPA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติการติดสินบนของประเทศ
อังกฤษ เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศอื่นๆ ที่ห้ามการติด
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ความรับผิดชอบของเราใน
ค�ำน� ำ
ฐานะที่เป็ นประชากรทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบของพนักงาน
• จงอย่าเสนอหรือให้อะไรที่ผิดกฎหมายไปยังตัวแทน ผู้
แทน ตัวกลางหรือพนักงานของบริษท
ั อื่นหรือพนักงานของ
ส่วนราชการเพื่อที่จะให้มีอิทธิพลต่อการด�ำเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งของผู้รับ หรือที่มีความสัมพันธ์กับ
กิจการหรือธุรกิจของบริษท
ั ฯ โดยเด็ดขาด

• จงอย่าเสนอหรือให้ข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสมใดๆ เช่นค่า
คอมมิชชัน
่ ค่านายหน้ า สินบน ส่วนลดที่ไม่เหมาะสมหรือค่า

ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของการกระท�ำที่ต้องห้ามตาม
กฎหมายควบคุมการส่งออกและข้อจ�ำกัดทางการค้าของประเทศ
สหรัฐอเมริกา:

• ท�ำการค้ากับประเทศที่ถูกระบุเป็ นพิเศษว่าถูกคว�่ำบาตร หรือ
บุคคลหรือหน่วยงานที่ท�ำหน้ าที่ในนามของประเทศนัน
้

• การท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีช่ อ
ื เป็ นผู้ค้ายาเสพติดและ
ผู้ก่อการร้าย

• การส่งออกที่ไม่มีสิทธิอ์ นุญาตส�ำหรับผู้ใช้ขน
ั ้ สุดท้ายที่

ตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ตัวแทน ผู้แทน ตัวกลางหรือพนักงาน

เกี่ยวข้องกับระเบิดนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ อาวุธเคมีและชีวภาพ

ของ บริษท
ั อื่นหรือข้าราชการโดยเด็ดขาด

และการเดินเรือขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์
กฎหมายของสหรัฐฯ ยังห้ามทุกคนที่ท�ำหน้ าที่ในนามของบริษท
ั ฯ
ไม่ให้เข้าร่วมในการคว�่ำบาตรที่ไม่ได้ให้สัตยาบรรณโดยรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา บริษท
ั ฯ ยังก�ำหนดว่า จะต้องท�ำการรายงานทันที
ถึงค�ำร้องขอใดๆ ที่จะเข้าร่วม สนับสนุน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การคว�่ำบาตรที่ไม่ใช่โดยสหรัฐฯ
คุณมีความจ�ำเป็ นที่จะต้องรู้ว่า คุณจะติดต่อธุรกิจกับใคร
และจะต้องรู้จักปลายทางขัน
้ สุดท้ายและผู้ใช้งานขัน
้ สุดท้ายของ
ผลิตภัณฑ์ที่เราขาย

• จงปฏิบัติตามกฎหมายการป้ องกันติดสินบนของประเทศที่
เราด�ำเนินธุรกิจหรือท�ำงานอยู่

• จงจัดให้มีการจัดเก็บเอกสารที่เหมาะสมส�ำหรับการช�ำระเงิน
ทัง้ หมดของบริษท
ั ฯ

ถาม:

ฉันวางแผนที่จะกินอาหารกลาง

วันกับว่าที่ลูกค้าที่ไม่ได้เป็ นคนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา แต่อาศัยประเทศสหรัฐฯ และ

ท�ำงานในประเทศสหรัฐฯ ฉันจ�ำเป็ นต้องกังวล

เกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกไหม

ข้อจ�ำกัดของการค้าและการควบคุม
การส่งออก - มาตรฐานของเรา

ตอบ:

บริษท
ั ฯ เคารพกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของ

เทคนิคถูกยอมรับว่าเป็ นการส่งออก คุณควร

ประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่ง

ใช่ ต้องกังวล ตามกฎหมายของ

ประเทศสหรัฐอเมริกานัน
้ การหารือปากเปล่า

กับคนใดๆ ที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ - แม้กระทัง่ คน
ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา - ที่เปิ ดเผยข้อมูลทาง
ปรึกษาฝ่ ายกฎหมายก่อนที่จะมีการประชุม

ออกและข้อจ�ำกัดทางการค้า ตลอดจนบทบัญญัติในการต่อต้าน
การคว�่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา กฎหมายของสหรัฐฯ ก�ำหนดว่า
์ นุญาตที่เฉพาะเจาะจงก่อนที่จะท�ำการส่งออกหรือ
จะต้องมีสิทธิอ
ส่งออกซ�้ำซึ่งสินค้า บริการหรือเทคโนโลยีที่มีก�ำเนิดในประเทศ
สหรัฐฯ ไปยังประเทศหรือหน่วยงานที่ระบุไว้ เช่นเดียวกับการส่ง
ออกไปยังผู้ใช้บางรายหรือเพื่อผู้ใช้บางราย
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Code of Business Conduct

ความรับผิดชอบของเราใน
ค�ำน� ำ
ฐานะที่เป็ นประชากรทางธุรกิจ

คุณถูกคาดหมายว่า จะขอค�ำแนะน� ำจากฝ่ ายกฎหมาย

• จงมีความคุ้นเคยกับนโยบายต่อต้านการคว�่ำบาตร

หรือฝ่ ายบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานก่อนที่คุณจะท�ำข้อผูกพัน

ของบริษท
ั ฯ รายการตรวจสอบของเกณฑ์ส�ำหรับภาษาหรือ

ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือส่งออกซ�้ำซึ่งสินค้า บริการ

บทบัญญัติของการกระท�ำผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น และ

เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์

รายชื่อของประเทศที่คว�่ำบาตร

ความรับผิดชอบของพนักงาน
• ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการส่งออก/การท�ำธุรกรรมการน� ำเข้า
ใดๆ จงตรวจสอบให้แน่ใจว่า การท�ำธุรกรรมนัน
้ ไม่ได้ถูก
ห้าม คุณได้ย่ น
ื ค�ำร้องและได้รับการอนุมัติตามระเบียบข้อ
์ นุญาตที่จ�ำเป็ นทัง้ หมดอยู่ในมือ
บังคับ และคุณได้มีสิทธิอ
อย่างแน่นอนแล้ว

• หากคุณมีส่วนร่วมเป็ นประจ�ำในการส่งออกหรือการน� ำ
เข้า จงท�ำความคุ้นเคยกับข้อห้ามของรัฐบาลและข้อมูลที่มี
แหล่งที่มาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อห้าม

• จงจ�ำไว้ว่า การแสดงข้อมูลทางเทคนิคใดๆ ในงานแสดง

• จงรายงานทันทีถึงค�ำร้องขอใดๆ ต่อข้อมูลเกี่ยวกับการคว�่ำ
บาตรที่ได้รับการรับรองจากประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐฯ - และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับการคว�่ำบาตรดัง
กล่าว - ไปที่ฝ่ายกฎหมาย

• จงใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อยืนยัน “ผู้ใช้ขน
ั ้ สุดท้าย” ตัว
ตน สถานที่ตงั ้ และการใช้งานที่ตงั ้ ใจไว้ของผลิตภัณฑ์ที่มี
การส่งออก

การดูแลสิง่ แวดล้อม - มาตรฐานของ
เรา
ค่านิยมหลักประการหนึ่งของ B&W คือการป้ องกันสภาพ

์ นุญาตส่งออก โดยไม่ค�ำนึงถึงสถานที่
สินค้าอาจต้องใช้สิทธิอ

แวดล้อมทางธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร มันหมายความได้

ตัง้ ของงานแสดงสินค้า

ถึงสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของพนักงานของเราและชุมชน

• คุณจะต้องไม่ท�ำอะไรที่จะอ�ำนวยความสะดวกทางธุรกิจ
ให้แก่ประเทศใดๆ ภายใต้การคว�่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศเจ้าบ้าน

ที่เราประกอบธุรกิจ
เรามุ่งมัน
่ ที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อการด�ำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของเรา ผ่านการอนุรักษ์ทรัพยากรและการปฏิบัติ
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ความรับผิดชอบของเราใน
ค�ำน� ำ
ฐานะที่เป็ นประชากรทางธุรกิจ
ที่มีประสิทธิภาพ B&W มุ่งมัน
่ ที่จะให้บริการที่ปลอดภัยและดูแลสภาพแวดล้อมให้คุ้มค่าตลอดการด�ำเนินงานของเรา ตัง้ แต่
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จนถึงการจัดการของเสียอันตรายของเรา
เราวัดประสิทธิภาพการท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา และเราท�ำงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ให้
เกียรติต่อสภาพแวดล้อมของเราและทรัพยากรธรรมชาติของเรา

ความรับผิดชอบของพนักงาน

เราแต่ละคนต้องด�ำเนินการในส่วนของเราเพื่อช่วยตอบสนองเป้ าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ B&W:

• จงรับผิดชอบเพื่อท�ำให้มน
ั ่ ใจว่า การด�ำเนินงานของเราตอบสนองมาตรฐานบังคับของรัฐบาลและมาตรฐานของบริษท
ั ฯ
• จงจัดการ ขนส่งและการจัดให้มีการก�ำจัดวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และของเสียอย่างปลอดภัย ในลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม

• จงรายงานการละเมิดใดๆ ต่อกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือนโยบายของ B&W โดยทันที
• จงมีส่วนร่วมในการฝึ กอบรมที่จ�ำเป็ นทัง้ หมดเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงทักษะและความรู้ของคุณ และด�ำเนินงานของ
คุณอย่างปลอดภัย และในลักษณะที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์ส�ำหรับนโยบายและวิธีการของ B&W:
สำ�หรับรายการที่สมบูรณ์ของนโยบายและ วิธีการของ B&W กรุณาเยี่ยมชมข้อความตอนนโยบายและวิธีการใน
B&W ของเราที่อินทราเน็ตของบริษัท
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Code of Business Conduct

การได้รับเอกสารและ
ค�ำน� ำ
การรับทราบ

พนักงาน
การได้รับเอกสารและการรับทราบ
ฉันยอมรับว่า ฉันได้รับส�ำเนาจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ B&W และในฐานะที่เป็ นพนักงานของ B&W หรือบริษท
ั ฯ ลูกหรือ
บริษท
ั ฯ ในเครือที่มีอ�ำนาจควบคุม ฉันรับผิดชอบ รับทราบและยึดมัน
่ ในมาตรฐานที่ระบุไว้ในเอกสารนัน
้

ลายเซ็น
วันที่
ชื่อ (ตัวบรรจง)
บริษท
ั 
สถานที่
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การได้รับเอกสารและ
ค�ำน� ำ
การรับทราบ

ผู้ขาย ผู้รับเหมาอิสระและบุคคลอืน
่ ๆ

การได้รับเอกสารและการรับทราบ
ฉันยอมรับว่า ฉันได้รับส�ำเนาจรรยาบรรณทางธุรกิจของ B&W และโดยส่วนตัวแล้ว ฉันและนายจ้างของฉันซึ่งอาจจะมี จะปฏิบัติให้เป็ น
ไปตามมาตรฐานตามที่ระบุในกิจกรรมทางธุรกิจทัง้ หมดที่มีกับ B&W หรือของบริษท
ั ฯ ย่อยหรือบริษท
ั ฯ ในเครือใดๆ
ลายเซ็น
วันที่
ชื่อ (ตัวบรรจง)
นายจ้าง
สถานที่

30

สายด่วนคุณธรรม B&W

1-888-475-0003

www.BWIntegrityline.com • www.BWEUIntegrityline.com (ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น)

Code of Business Conduct

ค�ำน� ำ
หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ค�ำน� ำ
หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ค�ำน� ำ
หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ค�ำน� ำ

ค�ำน� ำ

แบ็บค็อกซ์แอนด์วิลค็อกซ์
มิถุนายน 2558
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