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สารจากซีอีโอ (CEO) ของเราและ
ประธานบอร์ดของเรา

เรียนพนักงานทุกท่าน
Barnes Group Inc. (“Barnes”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1857 และได้ยึดมั่นมาช้านานว่าความซื่อตรงและวิธีการที่เราปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้จัดหา
คู่แข่ง และชุมชนของเรา คือกุญแจส�ำคัญสู่ความยั่งยืนและความส�ำเร็จของบริษัท คุณค่าของเรา เช่นเดียวกับ Barnes Enterprise System (“BES”) และหลัก
การชี้น�ำของระบบ เป็นสิ่งที่ก่อร่างพื้นฐานส�ำหรับวัฒนธรรมธุรกิจของเรา และยังเป็นแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการพิชิตตลาดที่เราท�ำธุรกิจอยู่ ซึ่งทั้งซับซ้อนและมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติทางธุรกิจของเรา (“หลักจรรยาบรรณ” ของเรา) ส่งเสริมคุณค่าและหลักการเหล่านี้ และยังเป็น
ตัวก�ำหนดพฤติกรรมที่เราคาดหวังจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของเราทุกคน เพื่อรักษามาตรฐานความซื่อตรงในทุกสิ่งที่เราท�ำให้อยู่ในระดับสูงสุด
หลักจรรยาบรรณของเรามีผลบังคับใช้กับทุกคนในบริษัท และหล่อหลอมให้เราเป็นหนึ่งทีม หนึ่งบริษัท (One Team, One Company) ท หากเรา “มีเป้าหมาย
อันเป็นหนึ่งเดียว” และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเราอย่างสม�่ำเสมอ เราจะสามารถรักษาแบรนด์ Barnes และชื่อเสียงไว้ได้ อีกทั้งยังพัฒนาบริษัทของ
เราให้เติบโตและความส�ำเร็จประสบความส�ำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง
กรุณาสละเวลาเพื่อศึกษาหลักจรรยาบรรณของเราให้ถี่ถ้วนและท�ำความเข้าใจหลักปฏิบัติ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณหรือต้องการความ
ช่วยเหลือในเรื่องการน�ำหลักจรรยาบรรณไปใช้ในการท�ำงานของคุณ โปรดขอค�ำปรึกษาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งตามที่ระบุรายชื่อไว้ คุณมั่นใจได้ว่าบริษัทของ
เราจะไม่ด�ำเนินการโต้ตอบต่อผู้ใดก็ตามที่ถามค�ำถาม หรือแจ้งข้อวิตกกังวลด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เพื่อให้คุณได้รู้สึกสะดวกใจในการออกตัวถามหรือแจ้ง
เราคาดหวังเช่นกันให้คุณแจ้งข้อวิตกกังวลหากคุณสังเกตได้ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณก�ำลังไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเรา
ขอบคุณส�ำหรับการสนับสนุนความมุ่งมั่นของเราเพื่อความซื่อตรงของเราที่ Barnes และส�ำหรับความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของคุณที่มีต่อบริษัทของเรา
ขอแสดงความนับถือ

แพทริก เดมป์ซีย์ (Patrick Dempsey)
ประธานและซีอีโอ (President and CEO)
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โธมัส โอ. บาร์นส์ (Thomas O. Barnes)
ประธานบอร์ด

วิสัยทัศน์ของเรา
เพื่อเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมและโซลูชันนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าอันยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราผ่านการท�ำงานที่
กระตือรือร้นและเต็มไปด้วยพลังของพนักงานของเรา

คุณค่าของเรา
ความซื่อตรง – การรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุด การเคารพพันธสัญญาของเรา รวมถึงการเปิดเผยและซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่เราท�ำ
การส่งเสริมความส�ำเร็จ – การยอมรับว่าบุคลากรของเราคือที่มาแห่งความส�ำเร็จของเรา การท�ำให้ทุกคนสร้างผลกระทบส่วนตัวในเชิงบวกในขณะที่
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนและผลที่ส่งมอบให้กับชุมชน ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา
เชาว์อารมณ์ – การเข้าใจในอารมณ์และสไตล์การเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่น การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้อื่นและตัวเราเองเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จต่างๆ ในขณะที่
ยังมีการจัดการความสัมพันธ์ของเราด้วยความเข้าใจและเหตุผล
การร่วมมือกัน – การสร้างทีมแบบครอบคลุมที่สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นกลุ่มของเราเพื่อค้นหาโซลูชันที่แตกต่างกัน
ส�ำหรับลูกค้าของเรา
ความสามารถในการแข่งขัน – การขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อเพื่อเพิ่มความเหนือกว่าอย่างยั่งยืนในตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง – การสร้างวัฒนธรรมที่น�ำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ขจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ และสร้าง
ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อคุณภาพ
ความเสมอภาคในสถานที่ท�ำงาน – การให้โอกาส ให้เกียรติและความเคารพส�ำหรับพนักงานของเราในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีคุณค่าร่วมกัน
โลกาภิวัฒน์ – การเห็นโอกาสของการขยายตัวของธุรกิจของเราทั่วโลก และการเห็นคุณค่าความหลากหลายและเปิดรับให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อการ
ท�ำงานข้ามพรมแดนต่างๆ ได้อย่างกลมกลืนไร้รอยต่อ เราเป็นหุ้นส่วนกับพนักงาน ผู้ขายและลูกค้าที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในขณะที่ให้การเคารพและการ
มีส่วนร่วมต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เราด�ำเนินการ

BES 10 หลักการชี้น�ำ
1.
2.
3.
4.
5.

เคารพบุคคลทุกคน
เป็นผู้น�ำด้วยความอ่อนน้อม
มีเป้าหมายอันเป็นหนึ่งเดียว
คิดและท�ำอย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ

6.
7.
8.
9.
10.

ใช้การคิดตามหลักวิทยาศาสตร์
น�ำคุณค่ามาใช้และใช้ให้ทั่วถึง
สร้างความมั่นใจในคุณภาพของแหล่งที่มา
มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ
สร้างคุณค่าส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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บทน�ำส�ำหรับหลักจรรยาบรรณของเรา
การใช้หลักจรรยาบรรณของเรา
Barnes Group Inc. (“Barnes”) มีพันธสัญญาในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงและการด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั่วโลก
หลักจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (“หลักจรรยาบรรณ” ของเรา) ของ Barnes จะก�ำหนดวิธีการที่เราจะแสดงออกถึงพันธสัญญาของเราที่มีต่อ
มาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงและวิธีการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ แม้ว่าหลักจรรยาบรรณของเราไม่ได้มีจุดประสงค์ไว้เพื่อแก้ไขทุกสถานการณ์และตอบ
ค�ำถามส�ำหรับทุกค�ำถาม แต่หลักจรรยาบรรณของเราจะให้หลักการชี้น�ำ ทิศทางการปฏิบัติ และแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้พวกเราทุกคนตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ค�ำว่า “Barnes” และ “บริษัท” ที่ใช้ในหลักจรรยาบรรณของเรา จะหมายถึง Barnes และส�ำนักงาน
สาขาและหน่วยงานทั้งหมดของ Barnes ทั่วโลก
ในหลักจรรยาบรรณของเรา ค�ำว่า “เรา” หรือ “ของเรา” จะใช้เพื่ออธิบายถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของบริษัทของเรา

ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเรา
หลักจรรยาบรรณของเราจะใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารทุกคนของบริษัท เราคาดหวังให้คู่ค้าธุรกิจ ผู้จัดหา และตัวแทนทุกรายของเรารักษา
มาตรฐานระดับสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน

ความรับผิดชอบร่วมกัน
บริษัทมีชื่อเสียงที่โด่งดังที่ได้รับการยกย่องมาเนิ่นนาน เพื่อปกป้องชื่อเสียงของเรา เราทุกคนจะต้องมี
ความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการ:
•
•
•
•

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและนโยบาย ระเบียบวิธีการ และแนวทางอื่นๆ ของบริษัท
เข้ารับการฝึกอบรมตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามเวลา
ถามค�ำถามหากมีข้อสงสัยหรือข้อวิตกกังวล
รายงานพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมด้วยเจตนาบริสุทธิ์ หรือการฝ่าฝืนหลัก
จรรยาบรรณของเราหรือนโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ไม่ท�ำการตอบโต้ผู้ใดก็ตามที่ถามค�ำถามหรือแจ้งข้อวิตกกังวลด้วยเจตนาบริสุทธิ์
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และมีความซื่อตรงในการตรวจสอบ การสอบถาม หรือการสอบสวนใดก็ตาม

•
•
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ความรับผิดชอบเพิ่มเติมส�ำหรับผู้จัดการ
และหัวหน้า
หากคุณเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้า คุณจะมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการเป็นผู้น�ำด้วยความซื่อตรงและเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักจรรยาบรรณของ
เรา คุณยังจะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นบวกเพื่อกระตุ้นพนักงานของคุณ และสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานจะรู้สึกสะดวกใจในการถาม
ค�ำถามหรือแจ้งข้อวิตกกังวลโดยปราศจากความหวาดกลัวต่อการตอบโต้หรือการแก้แค้น นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:
•
•
•
•
•
•

ให้เวลาพนักงานในการเข้ารับการฝึกอบรมให้สมบูรณ์
ด�ำเนินการอย่างมืออาชีพและทันท่วงทีด้วยความเคารพต่อค�ำถามหรือข้อวิตกกังวลที่แจ้งด้วยเจตนาบริสุทธิ์
อย่าผ่อนปรนในเรื่องความปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ห้ามสร้างกฎหรือนโยบายที่มีความเคร่งครัดน้อยกว่าหลักจรรยาบรรณของเรา
เป็นแบบอย่างที่ดีโดยการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเรา
สังเกตและให้รางวัลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อหลักจรรยาบรรณของเรา
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
แม้ว่าหลักจรรยาบรรณจะระบุถึงปัญหาทั่วไปบางประการที่บริษัทข้ามชาติเช่นบริษัทของเรามักประสบ แต่หลักจรรยาบรรณก็ไม่ได้ระบุครอบคลุมทุก
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ท�ำงานของเรา บริษัทของเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (“สหรัฐฯ”) และกฎหมายท้องถิ่นในประเทศที่
เราด�ำเนินธุรกิจ อาจมีบางสถานการณ์ที่กฎหมายท้องถิ่นมีข้อก�ำหนดเพิ่มเติมหรือขัดแย้งกับกฎหมายของสหรัฐฯ หรือหลักจรรยาบรรณของเรา ภายใต้
สถานการณ์เหล่านี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เคร่งครัดมากกว่า หากกฎหมายท้องถิ่นมีความเคร่งครัดมากกว่าหลักจรรยาบรรณของเรา ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายท้องถิ่น หากกฎหมายท้องถิ่นมีความกฎหมายท้องถิ่นน้อยกว่า ให้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเรา
ในบางครั้งอาจมีสถานการณ์ที่ธรรมเนียมหรือแนวปฏิบัติท้องถิ่นเป็นการเสริมเติมหรือขัดแย้งกับหลักจรรยาบรรณของเรา ในตัวอย่างเช่นนี้ ให้ปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณของเรา นอกจากนี้ หน่วยงานหรือภูมิภาคของคุณอาจจะมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่มีข้อก�ำหนดมากกว่าหรือขัดแย้งกับหลักจรรยาบรรณของเรา
หรือกฎหมายท้องถิ่น ในสถานการณ์เหล่านั้น ให้ปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดมากกว่า หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
หรือความเหมาะสมของการปฏิบัติการ ให้ขอค�ำปรึกษาจากแหล่งข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหน้าถัดไป

ค�ำถาม: ฉันจะดูนโยบายที่อ้างอิงไว้ในหลักจรรยาบรรณของเราได้อย่างไร?
ค�ำตอบ: นโยบายองค์กรจะประกาศไว้ใน BarnesNet ที่

https://barnesgroup.sharepoint.com/company-resources/corporate-policies

ในหัวข้อ “นโยบายองค์กร” หากคุณไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงหน้านโยบายองค์กรบน BarnesNet ให้สอบถามผู้จัดการ หัวหน้า หรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของคุณส�ำหรับส�ำเนานโยบายที่อ้างอิง
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การขอค�ำปรึกษา
อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตอบค�ำถามและตัดสินใจ เมื่อมีข้อสงสัย ต้องถามก่อนด�ำเนินการ เรามีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งให้
คุณเลือก เมื่อต้องการค�ำปรึกษาหรือต้องการแจ้งข้อวิตกกังวล ได้แก่:
•
•
•
•
•
•

ผู้จัดการหรือหัวหน้าคนใดก็ตาม
ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามทั่วโลก (The Global Compliance Officer)
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (The General Counsel)
ทนายความของฝ่ายบริการทางกฎหมาย
สายด่วนแจ้งเตือนของบริษัท

การแจ้งข้อวิตกกังวล
เราทุกคนมีหน้าที่จะต้องรายงานการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณของเรา นโยบายของบริษัท หรือกฎหมาย
ใดๆ ก็ตามที่ต้องสงสัยหรืออาจจะเกิดขึ้น คุณอาจจะรายงานได้โดยไม่มีผู้ใดทราบตัวตนของคุณผ่าน
สายด่วนแจ้งเตือนของบริษัท หากคุณพบเห็น กระท�ำ หรือได้รับทราบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้น
คุณควรรายงานเหตุไปยังแหล่งข้อมูลตามที่ระบุไว้ด้านบนอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง โดยไม่ต้องท�ำการ
สืบสวน

เคล็ดลับการปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ดีในการด�ำเนินการเมื่อ
พยายามตัดสินใจให้ถูกต้องคือการ
ถามค�ำถามเหล่านี้กับตนเอง:

สายด่วนแจ้งเตือนของบริษัทจะให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ ผู้ให้บริการบุคคล
ที่สามที่เป็นอิสระจะเป็นผู้รับสายและจะให้บริการในทุกภาษาที่พนักงานของเราใช้ บริษัทของเราจะ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องความลับและตัวตนของผู้ใดก็ตามที่รายงานหรือแจ้ง
ข้อวิตกกังวลด้วยเจตนาบริสุทธิ์ รายละเอียดการติดต่อส�ำหรับสายด่วนแจ้งเตือนของบริษัทจะระบุไว้
ด้านล่าง:

1. ฉันก�ำลังปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย
หรือแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดที่สุดอยู่หรือไม่?

•

3. มีใครที่บริษัทของเราจะช่วยในเรื่องการ
ตัดสินใจของฉันได้หรือไม่?

•
•

ทางโทรศัพท์ที่:
สหรัฐฯ: 1-800-300-1560; สากล: +001-800-300-1560
ทางอินเทอร์เน็ตที่:
https://www.compliance-helpline.com/welcomepagebarnesgroup.jsp
ทางไปรษณีย์ธรรมดาที่
Barnes Group Corporate Compliance Hotline
P.O. Box PMB 3767
13950 Ballantyne Corporate Place, Ste. 300
Charlotte, NC 28277-2712

2. ฉันก�ำลังปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของเราหรือไม่?

4. ฉันจะรู้สึกสะดวกใจหรือไม่หากเพื่อน
ร่วมงาน ครอบครัว เพื่อน หรือสาธารณชน
รู้ถึงการตัดสินใจของฉัน?
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การไม่ตอบโต้
สิ่งส�ำคัญคือเราทุกคนจะต้องรู้สึกสะดวกใจในการถามค�ำถามและแจ้งข้อวิตกกังวล บริษัทของเรารับฟังค�ำถามและข้อวิตกกังวลอย่างจริงจังและไม่มีนโยบาย
ตอบโต้ใดๆ บริษัทของเราจะไม่เพิกเฉยต่อการโต้ตอบไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามต่อผู้ที่ถามค�ำถามหรือแจ้งข้อวิตกกังวลด้วยเจตนาบริสุทธิ์ “เจตนาบริสุทธิ์”
หมายถึงการรายงานด้วยความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ใจ และสมบูรณ์ตามที่บุคคลนั้นได้ทราบมา
ในทางกลับกัน การกล่าวหาที่เป็นเท็จจะถือเป็นการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณของเรา

ค�ำถาม: ฉันจะรายงานโดยไม่ระบุตัวตนได้หรือไม่?
ค�ำตอบ: ได้ คุณรายงานได้ทางสายด่วนแจ้งเตือนของบริษัท อย่างไรก็ตาม การสืบสวนข้อวิตกกังวลของคุณอาจกระท�ำได้ยากขึ้นหากเราไม่สามารถ

ติดต่อคุณได้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งอาจมีความจ�ำเป็นในระหว่างการสืบสวน การให้ชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณจะช่วยให้เราแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานะการ
สืบสวนให้คุณทราบได้ โปรดจ�ำไว้ว่า บริษัทของเราจะด�ำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดในระหว่างกระบวนการการสืบสวน เพื่อปกป้องความลับและการ
ปิดบังตัวตนของผู้ใดก็ตามที่ถามค�ำถามหรือแจ้งข้อวิตกกังวลด้วยเจตนาบริสุทธิ์

การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทของเรา
การสังเกตและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นจะเกิดก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือครอบครัวเข้ามาแทรกแซง หรือดูว่าจะเป็นการแทรกแซงผล
ประโยชน์ของบริษัท เราจ�ำต้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากบ่อยครั้งที่ท�ำให้เรามีความยากล�ำบากในการปฏิบัติงานของเราได้อย่างเที่ยงตรง และ
ท�ำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง หากคุณเชื่อว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น คุณมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยต่อแหล่งข้อมูล
แหล่งใดแหล่งหนึ่งของเราโดยทันที
การอธิบายสถานการณ์ทุกแบบที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นคงจะเป็นไป
ไม่ได้ แต่รายการด้านล่างจะเน้นย�้ำถึงสถานการณ์บางส่วน:

ความสัมพันธ์ในการท�ำงาน
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในสถานที่ท�ำงานอาจน�ำไปสู่การล�ำเอียงตัวหรือความไม่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะเมื่อเพื่อนร่วมงานอยู่ในต�ำแหน่งที่
เป็นผู้ควบคุม โน้มน้าว หรือมีผลต่อการจ้างงานของอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น เราจะต้องไม่อยู่ในสถานะที่ควบคุม โน้มน้าว หรือมีผลต่อการจ้างงานสมาชิกใน
ครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่เรามีความสัมพันธ์เชิงรักใคร่ด้วย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณของเรา สมาชิกครอบครัวจะรวมถึงคู่สมรส คู่ครอง ผู้ปกครอง บุตรธิดา ญาติโดยการสมรส ลุงป้าน้าอา หลานสาว
หลานชาย หรือปู่ย่าตายาย คู่ครองจะรวมถึงความสัมพันธ์แบบคบหาทั่วไป และ/ หรือ การอาศัยอยู่ด้วยกัน
การเปิดเผยและแสดงความโปร่งใสเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือถูกรับรู้ว่าเป็นไปได้ ดังนั้น
คุณจะต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ในสถานที่ท�ำงานของคุณต่อตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้ซึ่งจะท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามทั่วโลกเพื่อระบุถึงผล
ประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาศึกษาจาก นโยบายการจ้างงานญาติและผู้ที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในหมู่ผู้ท�ำงานร่วมกัน
(Employment of Relatives and Personal Relationships Among Co-workers Policy) ของเรา
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
คุณจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบอิสระใดๆ กับผู้จัดหา ผู้ขาย ตัวแทน ที่ปรึกษา ลูกค้า หรือคู่แข่งรายใดก็ตามของบริษัท
ของเรา หรือกับบุคคลที่อยู่ในต�ำแหน่งที่สามารถโน้มน้าวการกระท�ำของบุคคลที่สามดังกล่าวรายใดก็ตามได้ ผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ และจะต้องได้รับการเปิดเผยและได้รับอนุมัติล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามทั่วโลก

ค�ำถาม: ซินดี้ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อก�ำลังประสบปัญหากับผู้จัดหาของบริษัท เธอต้องการเปลี่ยนผู้จัดหาทันทีเพื่อให้โครงการไม่ล่าช้าไปกว่าตารางที่
ก�ำหนด บริษัทของพี่ชายเธอให้บริการที่คล้ายกันในราคาที่ต�่ำกว่า ซินดี้ จะว่าจ้างบริษัทของพี่ชายเธอมารับงานแทนได้หรือไม่?

ค�ำตอบ:

ไม่ได้ ซินดี้จะต้องไม่ว่าจ้างบริษัทของพี่ชายเธอ หากเธอต้องการแนะน�ำบริษัทของเขาก็กระท�ำได้ แต่ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อผู้จัดการหรือ
หัวหน้าของเธอ และต้องถอนตัวเองออกจากกระบวนการคัดสรรผู้จัดหา โปรดจ�ำไว้ว่า เราควรหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของการเลือกปฏิบัติ และควรปฏิบัติ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐานของเราเสมอ
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การจ้างงานจากภายนอก
คุณจะต้องได้รับการว่าจ้างหรือให้บริการบริษัทที่แข่งขันกับบริษัทของเราหรือบริษัทที่เป็นผู้จัดหาหรือบริการให้บริษัทของเรา คุณจะต้องเปิดเผยการจ้าง
งานจากภายนอกอื่นๆ ทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบและการอนุมัติที่จะกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามทั่วโลกและตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนจะเริ่ม
การท�ำงานนั้นๆ คุณจะไม่ได้รับการอนุมัติหากการจ้างงานจากภายนอกนั้น: (1) ท�ำให้คุณอยู่ในสถานะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนของบริษัทในขณะที่คุณ
ไม่ได้เป็น หรือ (2) เป็นการแทรกแซงการท�ำงานของคุณที่บริษัท
คุณไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยงานอดิเรกหรือกิจกรรมอาสาสมัคร เว้นแต่คุณจะมีค�ำถามหรือข้อวิตกกังวลว่ากิจกรรมเหล่านี้จะสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ
ของเราหรือไม่

ค�ำถาม: บิลเป็นพนักงานของ Barnes เขาจัดงานเลี้ยงกับเพื่อนและครอบครัวที่บ้านของเขาเดือนละครั้งซึ่งในงานเลี้ยงเขามักจะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์

ภาชนะเครื่องใช้ส�ำหรับอาหาร เช่น เครื่องมือท�ำอาหาร อุปกรณ์ขนาดเล็ก และบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับเก็บอาหาร เพื่อขาย บิลจะต้องเปิดเผยกิจกรรมนี้ต่อบริษัทหรือ
ไม่?

ค�ำตอบ: ไม่ต้อง บิลไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยกิจกรรมนี้ต่อบริษัท แม้ว่าบิลอาจจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการจัดงาน งานเลี้ยงภาชนะเครื่องใช้

ส�ำหรับอาหารของบิลที่จัดกับเพื่อนและครอบครัวนอกเวลาของบริษัทนั้น ไม่ถือเป็นกิจกรรมประเภท “ในงาน” ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกับการท�ำงานของบิลที่
Barnes บิลควรเปิดเผยกิจกรรมการขายภาชนะเครื่องใช้ส�ำหรับอาหารของเขา ก็ต่อเมื่อกิจกรรมได้กินเวลานานมากและกลายเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับการเงินของ
เราจนอาจท�ำให้เกิดข้อขัดแย้งกับพันธะผูกพันในการท�ำงานที่มีต่อ Barnes

ผลประโยชน์ทางการเงิน
คุณและสมาชิกในครอบครัวของคุณจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินในบริษัทซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ
เกี่ยวกับสาระส�ำคัญของบริษัท บริษัทบางแห่งที่ต้องให้ความส�ำคัญรวมถึงผู้จัดหา ผู้ขาย ตัวแทน ที่ปรึกษา ลูกค้า หรือคู่แข่ง สิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทาง
การเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการเปิดเผยและอนุมัติล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามทั่วโลก ตัวอย่างของสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทางการเงินได้แก่:
•
•
•

การครอบครองหุ้นที่ซื้อขายสาธารณะของบริษัทมากกว่าร้อยละหนึ่ง
การลงทุนในบริษัทดังกล่าวในลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากหุ้นที่ซื้อขายสาธารณะ
การครอบครองหุ้นในบริษัทที่คุณติดต่อด้วยโดยตรงในขณะที่ปฏิบัติงานตามภารกิจส�ำหรับ Barnes

คุณควรได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ หัวหน้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามทั่วโลกเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งในบอร์ดขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์หาก
บริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับองค์กร หรือองค์กรอาจคาดหวังถึงการสนับสนุนทางการเงินหรือทางอื่นๆ จากบริษัทของเรา
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การปกป้องทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท
ทรัพย์สินทางกายภาพของบริษัท
ในการปฏิบัติงานของเรา เราจ�ำเป็นต้องเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ยานพาหนะ เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท แหล่งทรัพยากรเหล่านี้อาจจะใช้เพื่อกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตของบริษัทเท่านั้น เราทุกคนมีภารกิจในการปกป้องสินทรัพย์เหล่านี้จากความสูญเสีย
ความเสียหาย การโจรกรรม การใช้ในทางที่ผิด และการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
เรายังมีหน้าที่ในการก�ำหนด จัดการ และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเช่นกัน ทรัพย์สินทางปัญญารวมถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
ความลับทางการค้า สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ และความรู้ในการผลิต บริษัทจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่สร้างขึ้นในระหว่างการท�ำงานเพื่อ
บริษัท และทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องไม่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทของเรายังเคารพต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงของ
คู่แข่งของเรา และจะไม่ละเมิดสิทธิดังกล่าวอย่างรู้เท่าทัน
ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
ข้อมูลที่เป็นความลับคือข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งจะท�ำให้บริษัทของเรามีข้อได้เปรียบทางธุรกิจในการแข่งขัน และการเปิดเผยออกไปนอกบริษัท
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทของเราได้ ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นความลับได้แก่ ข้อมูลทางการเงินที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลด้านเทคนิค
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้จัดหา ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลที่สามซึ่งบริษัทของเรามีพันธะ
ผูกพันในการรักษาความลับ เราได้รับความไว้วางใจด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ และจะต้องปกป้องข้อมูลที่มีความอ่อนไหวนี้ตลอดเวลา
หากคุณท�ำอุปกรณ์ของบริษัท เอกสาร หรือสิ่งของอื่นใดๆ ที่บรรจุข้อมูลที่เป็นความลับ (เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพาของบริษัท โทรศัพท์มือถือ หรือ
ธัมบ์ไดรฟ์) สูญหาย คุณควรจะรายงานการสูญหายโดยทันทีต่อตัวแทนฝ่ายความปลอดภัยของบริษัท หรือรายงานต่อผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณ
Barnes มีนโยบายหลายนโยบายเกี่ยวกับวิธีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็นความลับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก
นโยบายเรื่องสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการรักษาความลับ (Patents, Copyright, and Confidentiality Policy) ของเรา

เคล็ดลับการปฏิบัติ
เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของเรา
• ห้าม เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้กระท�ำได้
• ห้าม หาหรือรับข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไมถูกต้องตามหลักจริยธรรม
• ห้าม เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจากหรือที่เกี่ยวกับนายจ้างเก่า
• ห้าม เก็บข้อมูลที่เป็นความลับในอุปกรณ์ที่พกพาได้ เช่น ธัมป์ไดรฟ์ เว้นแต่ว่าอุปกรณ์นั้น จะได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน
โปรดจ�ำไว้ว่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล ข้อความด่วน และข้อความตัวหนังสือ) จะเป็นบันทึกการสื่อสารของคุณที่อยู่ถาวร ด้วยเหตุผลนี้ โปรดใช้ความระมัดระวัง
เป็นการเฉพาะเมื่อส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก
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การหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน
ในระหว่างกิจกรรมการท�ำงานของเรา เราอาจจะได้รับทราบถึงข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทของเราหรือบริษัทอื่นๆ ก่อนที่ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยต่อ
สาธารณะทั่วไป ข้อมูลนี้จะรู้จักกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
สิ่งที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะจะเป็นได้หลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นข้อมูลที่นักลงทุนที่มีความระมัดระวังจะพิจารณาว่ามีความ
ส�ำคัญเมื่อตัดสินใจลงทุน เช่น การซื้อหรือขายหุ้น ตัวอย่างอื่นๆ ของสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะได้แก่:
•
•
•
•
•

รายรับที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือการคาดคะเนรายรับ
ข่าวเกี่ยวกับการควบรวมหรือการซื้อกิจการ
การเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารอาวุโส
ผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาใหม่ที่น่าจับตามอง
เหตุการณ์ส�ำคัญอื่นๆ ที่คาดกันว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

เราจะไม่เปิดเผยหรือใช้สิ่งใดก็ตามที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะที่เราครอบครองอยู่ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ
Barnes (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา) จะต้องไม่ซื้อ ขาย หรือค้าหลักทรัพย์ในบริษัทในขณะที่ทราบถึงสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับบริษัทหรือ “เคล็ดลับ” ของสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะต่อผู้อื่นซึ่งจะน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของเราหรือเธอ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และข้อมูลภายใน โปรดศึกษาจากนโยบายเรื่องกฎหมายหลักทรัพย์และการปฏิบัติตาม (Securities Law
Compliance Policy) ของเรา

สื่อสังคมและการใช้เครือข่าย
การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เครือข่ายทั่วโลกนั้นเพิ่มมากขึ้น สื่อสังคมได้เปลี่ยนวิธีการแบ่งปันข้อมูลของเรา และแม้ว่าการสื่อสารและการ
ร่วมมือกันแบบนี้จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้ แต่ก็น�ำมาซึ่งความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น
เว็บไซต์ “สื่อสังคม” รวมถึงเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (เช่น Facebook Twitter และ LinkedIn) บล็อก เว็บไซต์แบ่งปันรูปภาพและวีดีโอ ฟอรัมแสดงความคิดเห็น
ห้องสนทนา ฯลฯ หากสถานะที่บริษัทของเราก�ำหนดให้คุณต้องลงประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว คุณจะต้องประกาศเฉพาะข้อมูลที่สอดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณของเราและนโยบายของบริษัท เช่น นโยบายเรื่องการสื่อสารขององค์กรและการเปิดเผยอย่างเป็นธรรม(Corporate Communications and Fair
Disclosure Policy) และ นโยบายเรื่องสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการรักษาความลับ (Patents, Copyright, and Confidentiality Policy) ในการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สื่อสังคมเป็นการส่วนตัวของคุณ ควรระมัดระวังในการปกป้องชื่อเสียงและข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทตลอดเวลา

การพูดด้วยเสียงที่เป็นหนึ่งเดียว
วิธีการสื่อสารกับสาธารณะของเราเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง และเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และมีความมั่นคง การสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับข้อมูลของ
บริษัทคือหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอาวุโสและผู้แทนของพวกเขา เราทุกคนมีหน้าที่จะต้องท�ำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะต่อสื่อมวลชน ในสื่อสังคม หรือในฟอรัมแสดงความคิดเห็น หรือการจัดตั้งใดๆ ที่อาจส่งผลให้มีการแพร่กระจายออกสู่สาธารณะ คุณไม่ควรพูด
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทของเราหากไม่ได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกอบรมเพื่อพูดในที่สาธารณะ เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์และ
ชื่อเสียงของเรา การขอสอบถามจากสื่อหรือสาธารณะใดๆ จะต้องส่งต่อไปยังฝ่ายการสื่อสารองค์กร ค�ำถามใดๆ ก็ตามจากนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ จะต้องส่งไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก นโยบายเรื่องการสื่อสารองค์กรและการเปิดเผยอย่างเป็นธรรม (Corporate
Communications and Fair Disclosure Policy) ของเรา
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การใช้สินทรัพย์ของบริษัทอย่างเหมาะสม
เราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และระบบข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสม และก่อให้เกิดผล การใช้ส่วนบุคคลควรจะเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล ไม่แทรกแซงความสามารถในการท�ำงานของเรา และไม่ฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทหรือกฎหมาย เราจะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และระบบ
ข้อมูลของบริษัทในการส่งหรือดูเนื้อหาหรือรูปภาพที่อาจพิจารณาโดยผู้อื่นว่าไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือมีเนื้อหา
คุกคาม รวมถึงสถานการณ์เมื่อผู้รับไม่ได้รู้สึกหรือไม่ดูเหมือนว่าจะขุ่นเคืองจากเนื้อหาดังกล่าว คุณจะต้องส่งคืนทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ของบริษัทที่คุณ
ครอบครองให้แก่บริษัทเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานของคุณ
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พันธสัญญาที่เรามีต่อพนักงานของเรา
ความเสมอภาคและความเคารพในสถานที่ท�ำงาน
พวกเราแต่ละคนล้วนมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เป็นบวกที่ส่งเสริมความเสมอภาคและให้ความเคารพต่อผู้อื่น บริษัทของเรา
เล็งเห็นคุณค่าของพนักงานที่กระตือรือร้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังซึ่งท�ำงานหนักในทุกๆ วัน เพื่อมอบคุณค่าชั้นเลิศให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และคู่ค้าธุรกิจ
ของเรา ภูมิหลัง ความสามารถ และมุมมองที่หลากหลายของเรา จะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจของเราได้ทั่วโลก และช่วยให้เรา
ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น การท�ำงานร่วมกันเป็นหนึ่งทีม หนึ่งบริษัท (One Team, One Company) ท�ำให้เราแน่ใจได้ว่า
สถานที่ท�ำงานของเราจะครอบคลุมทุกด้านและก่อให้เกิดผลงานที่ดี
บริษัทของเรามุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกรูปแบบ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายการจ้าง
งานที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันเราก็รับทราบดีว่ากฎหมายเหล่านี้อาจต่างกันไปในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ บริษัทของเรา
ยังเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสทัดเทียมกัน และตัดสินใจจ้างงานบนพื้นฐานของคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน โดยไม่ค�ำนึงถึงคุณลักษณะที่อาจได้รับการปกป้อง
โดยกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อายุ
สีผิว
ความทุพพลภาพ
เพศ
เชื้อชาติดั้งเดิมหรือภูมิหลังทางภูมิศาสตร์
เชื้อชาติ
ศาสนา
สถานะการสมรส
เพศวิถี
สถานะการเป็นทหารผ่านศึก
สัญชาติ

บริษัทของเราไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในทุกขั้นตอนของการจ้างงาน รวมถึง การสรรหา การสัมภาษณ์ การว่าจ้าง การเลื่อนต�ำแหน่ง
การลดต�ำแหน่ง การโอนย้าย การปลดพนักงาน หรือการเลิกจ้าง การจ่ายชดเชย โอกาสทางการศึกษา และการคัดเลือกเพื่อการฝึกอบรม
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ความเป็นส่วนตัวในสถานที่ท�ำงาน
เราทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกป้องความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวตนได้เป็นการส่วนตัวและข้อมูล
ส่วนตัวอื่นๆ ของพนักงาน หลายประเทศมีข้อก�ำหนดทางกฎหมายเป็นของตัวเองในการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลนี้ ตัวอย่างเช่น บางประเทศจ�ำกัดการโอนย้าย
ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้เป็นการส่วนตัวไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีกฎระเบียบการก�ำกับดูแลการป้องกันข้อมูลเหล่านี้แตกต่างกันออกไป
ตัวอย่างของข้อมูลที่ระบุตัวตนได้เป็นการส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อีเมล หมายเลขประจ�ำตัวพนักงาน หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือข้อมูลรวม
กันที่อาจจะใช้ระบุตัวตนเป็นการเฉพาะได้
บริษัทของเราปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศที่เรา
ด�ำเนินธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวม เข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสม
เท่านั้น เราจะต้องไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะในหรือนอกบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความจ�ำเป็นทาง
ธุรกิจที่จะต้องทราบข้อมูลเหล่านี้ นอกจากนี้ เราจะต้องด�ำเนินการตามขั้นตามอย่างเหมาะสมในการรักษาความ
ปลอดภัยให้ข้อมูลเหล่านี้จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานใน
สหภาพยุโรป (Privacy of Personal Data of Employees in the European Union Policy) และนโยบายเกี่ยว
กับการจ้างงานอื่นๆ อีกหลายนโยบายของเรา เช่น นโยบายเรื่องการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance
Review Policy) และ นโยบายเรื่องการตรวจสอบภูมิหลังก่อนการจ้างงาน (Pre-Employment Background
Check Policy)

การคุกคามและการข่มเหงรังแก
พนักงานทุกคนของบริษัทควรจะได้ท�ำงานของตนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับความเคารพและปราศจากความหวาดกลัวจากการคุกคามหรือการ
ข่มเหงรังแก นอกจากจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การคุกคามและการข่มเหงรังแกยังเป็นสิ่งที่แตกแยกและไม่สอดคล้องกับคุณค่าและหลักการชี้น�ำ
ของบริษัทอย่างรุนแรง บริษัทของเราจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมคุกคามและข่มเหงรังแกในสถานที่ท�ำงานทุกรูปแบบ รวมถึง การคุกคามและการข่มเหงรังแก
เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา ทางกาย หรือโดยการมองเห็น การคุกคามทางเพศและการเหยียดเชื้อชาติไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม รวมถึงภาษาและการปฏิบัติ
ที่ส่อไปในทางดูถูกล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด
ตัวอย่างของพฤติกรรมคุกคามและข่มเหงรังแก ได้แก่:
•
•
•
•
•
•
•
•

การล้อเลียนที่ไม่เหมาะสมหรือก้าวร้าว การกระท�ำหรือค�ำวิจารณ์ที่มาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ เพศวิถี เชื้อชาติดั้งเดิม อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ
สถานะการสมรสหรือสถานะครอบครัว สถานะทหารผ่านศึก หรือบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ
การสัมผัสทางกายที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการสัมผัสที่ไม่เป็นที่ต้องการ
การข่มขู่ กรรโชก หรือการกระท�ำที่ไม่เป็นมิตร
การสบถในลักษณะหรือหรือในสถานการณ์ที่ผู้อื่นอาจมองว่าน่ารังเกียจ
การเรียกผู้อื่นด้วยชื่อที่พวกเขาหรือคนอื่นอาจมองว่าน่ารังเกียจ
การเกี้ยวพาราสีการล่วงเกิน หรือการยื่นข้อเสนอทางเพศที่อีกฝ่ายไม่ยินดี
การใช้การถ้อยค�ำที่แสดงออกอย่างชัดแจ้ง สื่อความหมายโดยนัย หรือมีความเสื่อมทรามในทางเพศ
การแสดงออกในที่สาธารณะในสถานที่ท�ำงานถึงวัตถุหรือรูปภาพที่ชี้น�ำไปในเรื่องเพศซึ่งผู้อื่นอาจมองว่าน่ารังเกียจ

จะต้องหลักเลี่ยงการคุกคามและการข่มเหงรังแกตลอดเวลา รวมถึงเมื่อผู้อื่นอาจจะไม่ขุ่นเคืองหรือดูเหมือนว่าจะไม่ขุ่นเคือง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษา
จาก นโยบายเรื่องสถานที่ท�ำงานที่ปราศจากการคุกคาม (Harassment Free Workplace Policy) ของเรา
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ความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
บริษัทของเรามีพันธสัญญาในการส่งเสริมและรักษาให้สถานที่ท�ำงานมีความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติการของเราในทุกแง่มุมจะต้องกระท�ำตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายบริษัทที่บังคับใช้ให้ในเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงาน เป้าหมายของเราคือการป้องกันความบาดเจ็บทั้งปวง
เราจะต้องไม่ผ่อนปรนในเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจ เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนรู้จัก เข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่ใช้กับขอบเขตความรับผิดชอบของตน การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วย
ปกป้องความปลอดภัยของตัวคุณเอง แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยของผู้อื่น หากคุณประสบหรือพบเห็นสถานะที่ไม่ปลอดภัยหรือความบาดเจ็บหรือความเจ็บ
ป่วยอันเนื่องมาจากงาน คุณควรรายงานเหตุต่อผู้จัดการของคุณ หัวหน้า หรือผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติตามเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
(“HSE”) เราส่งเสริมให้พนักงานรายงานเหตุที่เกือบผิดพลาดและน�ำเสนอค�ำแนะน�ำหรือหนทางที่เราจะสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของเราได้ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก นโยบายเรื่องการปฏิบัติตามเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม (Health, Safety and
Environmental Compliance Policy) ของเรา
นอกจากนี้ เรายังมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการท�ำให้แน่ใจว่าสถานที่ท�ำงานของเรามีความปลอดภัยอยู่เสมอ หมายถึงว่าเราจะอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตเข้ามายังสถานที่ท�ำงานของเรา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลบางรายพยายามเข้าถึงสถานที่ท�ำงานของบริษัทอย่างไม่เหมาะสม ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายความ
ปลอดภัยของบริษัท ผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณ และในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่น่าสงสัย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น

เคล็ดลับการปฏิบัติ
เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าสถานที่ท�ำงานจะมีความปลอดภัย:
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•

ต้อง ใช้ความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงการสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่พื้นที่ที่ก�ำหนด และคาดเข็ดขัดประจ�ำที่นั่งในขณะขับขี่หรือ
โดยสารยานพาหนะระหว่างการท�ำธุรกิจของบริษัท

•

หลีกเลี่ยง การขับขี่ที่เสียสมาธิโดยจ�ำกัดการใช้โทรศัพท์ และใช้อุปกรณ์ไร้สายเสมอเมื่อต้องใช้โทรศัพท์

•

ห้าม แนะน�ำหรือชี้แนะให้บุคคลใดก็ตามเพิกเฉยต่อระเบียบวิธีการด้านความปลอดภัย ควรจะย�้ำเตือนและสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นให้ บุคคลปฏิบัติตามระเบียบวิธี
การด้านความปลอดภัย

•

ต้องแจ้งผู้จัดการ หัวหน้า และผู้จัดการ HSE ในท้องถิ่นของคุณถึงสถานะที่เป็นอันตราย การใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
วิธีการด้านความปลอดภัย

ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน
พนักงานทุกคนมีสิทธิในการปฏิบัติงานของคนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยปราศจากความหวาดกลัวหรือการคุกคามที่รุนแรง เพื่อเป็นการปกป้องคุณ
Barnes ห้ามมิให้ครอบครองปืน ระเบิด และอาวุธอื่นใดๆ ภายในสถานที่ท�ำงานของบริษัท เว้นแต่ข้อห้ามนี้จะขัดกับกฎหมายท้องถิ่น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดปรึกษาตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นของคุณหรือศึกษาจากนโยบายท้องถิ่น หากมีบังคับใช้
คุณควรรายการข่มขู่และการกระท�ำที่รุนแรงทั้งหมดต่อผู้จัดการ หัวหน้า ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ หรือตัวแทนฝ่ายความปลอดภัยของบริษัท ใน
กรณีที่คุณรู้สึกว่ามีผู้ก�ำลังตกอยู่ในอันตรายกะทันหัน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น
บริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมรุนแรงหรือการข่มขู่ใดๆ ต่อพนักงานคนอื่น พฤติกรรมข่มขู่หรือการสร้างความรุนแรงใดๆ ก็ตามจะต้องถูกสืบสวนและ
ด�ำเนินการทางลงโทษทางวินัยตามที่เหมาะสม โดยโทษสูงสุดอาจรวมถึงการเลิกจ้างงาน การข่มขู่หรือการสร้างความรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น:
•
•
•
•

การข่มขู่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ว่าจะท�ำร้ายหรือท�ำให้บาดเจ็บ
ถ้อยค�ำ ท่าทาง หรือการแผดเสียงซึ่งท�ำให้เกิดความหวาดกลัวถึงอันตรายหรือความบาดเจ็บที่สมเหตุสมผล
การเฝ้าติดตามบุคคลอื่น
การขู่กรรโชกหรือการท�ำร้ายร่างกาย

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก นโยบายเรื่องสถานที่ท�ำงานที่ปราศจากความรุนแรง (Violence Free Workplace Policy) ของเรา

สถานที่ท�ำงานที่ปลอดสิ่งเสพติดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด
ส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ บริษัทจึงจะต้องรักษาสถานที่ท�ำงานให้ปลอดสิ่ง
เสพติดที่ผิดกฎหมายและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดทั้งหมด การอยู่ภายใต้อิทธิพลของทั้งสิ่งเสพติดและแอลกอฮอล์ล้วนท�ำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ลดลงและยังท�ำให้มาตรฐานความปลอดภัยของเราต�่ำลง ห้ามมิให้ใช้ ชักชวน ขาย หรือครอบครองสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือสารที่อยู่ในการควบคุมโดยไม่
ได้รับการสั่งจ่ายในสถานที่ท�ำงานของบริษัทหรือในบริเวณสถานประกอบการของบริษัท
คุณจะต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานประกอบการของบริษัทหรือในสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท�ำงาน ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหรือ
หัวหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบอันเป็นที่สุดในการควบคุมกิจกรรมแต่ละวันในสถานประกอบการ หากอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ ควรดื่มแต่พอประมาณ
รวมถึงเมื่อก�ำลังเป็นตัวแทนของบริษัทในขณะที่อยู่นอกสถานประกอบการของบริษัท ผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องถูกลงโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุด
อาจรวมถึงการเลิกจ้างงาน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจากนโยบายเรื่องแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด (Alcohol and Drug Abuse
Policy) ของเรา
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พันธสัญญาที่เรามีต่อผู้ถือหุ้นของเรา
การรายงานและการเปิดเผยทางการเงิน
ผู้ถือหุ้นของเราต้องอาศัยเราในการจัดท�ำบัญชีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ซึ่ง Barnes จะใช้เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทและท�ำการตัดสินใจที่ส�ำคัญ
พนักงานบริษัทบางราย เช่น ซีอีโอ (CEO) ซีเอฟโอ (CFO) ผู้ควบคุม และพนักงานบัญชีจะต้องรักษามาตรฐานระดับที่สูงกว่าและต้องคุ้นเคยกับและปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติเรื่องการบัญชีของบริษัทและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางการเงิน เนื่องจาก Barnes เป็นบริษัทมหาชนที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ เราจ�ำเป็นจะ
ต้องน�ำส่งรายงานการเงินและข้อมูลหลายประเภทให้หน่วยงานที่ควบคุมระเบียบของสหรัฐฯ หากคุณมีหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมหรือการน�ำส่ง
รายงานเหล่านี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ควบคุมอยู่ สิ่งส�ำคัญคือการน�ำส่งเหล่านี้จะต้องมีความถูกต้องและตรง
ต่อเวลา และคุณจะต้องกระท�ำการอย่างเปิดเผยและซื่อตรงต่อบุคคลผู้ท�ำหน้าที่จัดเตรียมงบการเงินของเรา เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก
คุณจะต้องรับรู้และปฏิบัติตามการควบคุมและนโยบายภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ความซื่อตรงในการรายงานทางการเงินของ Barnes คือสิ่งที่ส�ำคัญมากที่สุด แนวปฏิบัติในการรายงานทางบัญชีและการเงินจะต้องเป็นธรรมและเหมาะสม
เป็นไปตามหลักการทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและใช้การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดของฝ่ายบริหารหากจ�ำเป็น
Barnes ห้ามไม่ให้มีการปฏิบัติใดๆ ที่อาจน�ำไปสู่การรายงานการเงินที่ฉ้อฉลได้ ถึงแม้ว่าการให้นิยามทั้งหมดของการรายงานการเงินที่ฉ้อฉลจะเป็นเรื่องยาก
แต่โดยทั่วไปแล้ว การด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นไปด้วยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าด้วยการปฏิบัติหรือความสะเพร่า และส่งผลให้เกิดการเข้าใจในทางที่ผิด
หรือความไม่สมบูรณ์ของงบการเงิน การสื่อสารในระดับบริหารและบุคลากรอย่างชัดเจน เปิดเผย และสม�่ำเสมอในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและการปฏิบัติการจะ
ช่วยลดความเสี่ยงในปัญหาการรายงานทางบัญชีและการเงินได้มาก และยังช่วยให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติการได้อีกด้วย พนักงานฝ่ายบริหารทุกคนจะต้อง
รับรู้ถึงความเสี่ยงเหล่านี้และจะต้องสื่อสารในเรื่องนี้ได้
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การจัดเก็บบันทึกเอกสาร
ในฐานะบริษัทมหาชน เรามีภารกิจในการจัดเก็บบันทึกเอกสารที่ถูกต้องซึ่งจะท�ำให้เกิดสถานะการเงินของเรามีภาพลักษณ์ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และซื่อตรง
การจัดเก็บบันทึกอาจจะเป็นเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยรวมถึงข้อมูลคลังสินค้า เอกสารหลักฐานการจ้างงาน อีเมล และเอกสารและการ
โต้ตอบในรูปอื่นๆ เรามีหน้าที่ในการรักษาการจัดท�ำเอกสารสนับสนุนที่เหมาะสมและท�ำลายบันทึกเอกสารตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกของบริษัท การ
ควบคุมทางกฎหมาย หรือกฎหมายที่บังคับใช้ การควบคุมทางกฎหมายจะเป็นแนวทางที่ฝ่ายบริการกฎหมายจะออกมาเพื่อเก็บรักษาบันทึกบางอย่างที่
เกี่ยวข้องกับสาระส�ำคัญซึ่งคาดหมายว่าอาจจะน�ำไปสู่การด�ำเนินคดีฟ้องร้อง
บันทึกทางธุรกิจของบริษัทอาจจะต้องน�ำไปเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อมีการฟ้องร้องด�ำเนินคดีหรือมีการสืบสวนจากภาครัฐ บุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนมัก
จะร้องขอบันทึกเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเราบันทึกข้อมูลใดๆ เราจึงควรพยายามท�ำให้ชัดเจน กระชับได้ใจความ ซื่อตรงและถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ควรละเว้นจากการสรุปทางกฎหมายหรือการวิจารณ์ถึงสถานะทางกฎหมายที่กระท�ำโดยบริษัทหรือผู้อื่น บริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่
ถูกต้องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
เราจะต้องปฏิบัติตามหลักการทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเมื่อสร้างหรือเก็บรักษาบันทึกทางการเงินเช่นกัน Barnes สนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบ
บันทึกอย่างสม�่ำเสมอ และก�ำจัดเอกสารเก่าตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก นโยบายเรื่องการเก็บรักษาบันทึก (Records
Retention Policy) ของเรา

การตรวจสอบและการสืบสวน
เรามีหน้าที่ร่วมกันในการให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบและการสืบสวนจากทั้งภายในและภายนอก คุณจะต้องให้ข้อมูลตามที่ผู้ตรวจสอบและผู้สืบสวนมีสิทธิ
จะได้รับทราบ หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลตามที่ผู้ตรวจสอบและผู้สืบสวนมีสิทธิจะได้รับ คุณควรขอค�ำปรึกษาจากทนายความในฝ่ายบริการด้าน
กฎหมายก่อนจะด�ำเนินการตามค�ำขอ หากคุณต้องสร้างข้อมูล ต้องแน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและคุณได้เก็บรักษาข้อมูลและการสืบสวนไว้เป็นความลับ
ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นการบีบบังคับ จัดด�ำเนินการ ท�ำให้เข้าใจ
ผิด หรือโน้มน้าวผู้ตรวจสอบและผู้สืบสวนของบริษัทอย่างฉ้อฉล รวมถึงผู้ตรวจสอบสาธารณะ
อิสระที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือตรวจทานงบการเงินของบริษัท การด�ำเนินการต้องห้าม
ได้แก่ การด�ำเนินการใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่บุคคลรับทราบหรือควรจะรับทราบซึ่งอาจ
ส่งผลให้รายงานการตรวจสอบหรือการสืบสวนคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรง หรือการท�ำให้เข้าใจ
งบการเงินของบริษัทผิดไปอย่างรุนแรง
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การสังเกตและหลีกเลี่ยงการติดสินบนและการทุจริต
ธุรกรรมทั้งหมดที่ท�ำกับลูกค้า ผู้จัดหา คู่ค้าธุรกิจ ควรจะมีความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากการโน้มน้าวจากภายนอก และเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท เราจะไม่มอบหรือรับการจ่ายที่ไม่เหมาะสม แก่หรือจากบุคคลใดก็ตาม การจ่ายที่ไม่เหมาะสมอาจรวมถึง เงิน ของขวัญ การช่วยเหลือ การท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียมการบริการหรือความบันเทิง และอาจจะให้เพื่อเป็นสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือเป็นการจ่ายเพื่ออ�ำนวยความสะดวก การจ่ายที่ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องตกอยู่ในความเสี่ยงของบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ในหลายประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ กฎหมายได้บัญญัติถึงข้อห้ามอย่าง
เคร่งครัดในการมอบหรือรับการจ่ายที่ไม่เหมาะสมในทุกแห่งของโลก ตัวอย่างเช่น กฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ พระราชบัญญัติการ
ติดสินบนของสหราชอาณาจักร และกฎหมายความโปร่งใสของบริษัทของบราซิล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและ
การต่อต้านการทุจริตทั่วโลก (Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) ของเรา

•

สินบนคือการให้หรือรับสิ่งใดก็ตามที่อาจจะโน้มน้าวการตัดสินใจของบุคคลอย่างไม่เหมาะสม

•

เงินใต้โต๊ะคือการให้ยอดรวมหรือที่จ่ายไปแล้วหรือครบกำ�หนดจะต้องจ่ายเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนสำ�หรับการช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการ
ทางธุรกิจ

•

การจ่ายเงินเพื่อความสะดวกคือการจ่ายให้บุคคลเพื่อเร่งการปฏิบัติงานของรัฐบาล เช่น การออกใบอนุญาต

หากมีผู้ใดร้องขอหรือยื่นเสนอสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือการจ่ายเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวก ค�ำร้องเหล่านั้นจะต้องถูกปฏิเสธและจะต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติตามทั่วโลกโดยทันที เราไม่ควรจะขอให้บุคคลใดจ่ายสินบน เงินใต้โต๊ะ
หรือการจ่ายเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในนามของเรา หรือเพิกเฉยต่อสัญญาณ
เตือนว่ามีบุคคลก�ำลังกระท�ำการดังกล่าวเป็นอันขาด หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลที่
ก�ำลังด�ำเนินการในนามของเราอาจจะมอบหรือรับการจ่ายที่ไม่เหมาะสม คุณจะ
ต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามทั่วโลกโดยทันที
ในตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ยากบางกรณี คุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่
สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลจะเป็นอันตรายหากคุณไม่ท�ำการจ่ายที่ไม่
เหมาะสม สุขภาพและความปลอดภัยของคุณคือสิ่งส�ำคัญส�ำหรับบริษัทของเรา
และในขณะที่หลักจรรยาบรรณของเราไม่ได้ครอบคลุมปัญหาทุกสถานการณ์
คุณจะต้องใช้การตัดสินใจส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในการปกป้องสุขภาพและความ
ปลอดภัยของคุณเป็นอันดับแรก แม้ว่านั่นจะหมายถึงจะต้องท�ำการจ่ายที่ไม่เหมาะสมก็ตาม คุณจะต้องรายงานเหตุดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตาม
ทั่วโลกโดยทันที เจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์ที่น�ำไปสู่การจ่ายที่ไม่เหมาะสม

22

กฎระเบียบส�ำหรับการให้และการรับของขวัญ
การสร้างความสัมพันธ์ในการท�ำงานที่ดีกับลูกค้า ผู้จัดหา และคู่ค้าธุรกิจของเราย่อมเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการเติบโตของเรา ของขวัญและความบันเทิงที่สมเหตุ
สมผลถือเป็นมารยาทเพื่อแลกเปลี่ยนกับการสร้างความสัมพันธ์และกระชับมิตร อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญและความบันเทิงก็อาจก่อให้เกิดการรับรู้
ว่าการตัดสินใจทางธุรกิจจะกระท�ำบนพื้นฐานของปัจจัยที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทางธุรกิจที่มีความยุติธรรมและเสมอภาค ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงจะต้องใช้
ความระมัดระวังและคิดให้รอบคอบเมื่อจะให้หรือรับของขวัญและความบันเทิงในเชิงธุรกิจ
เรามีหน้าที่ในการท�ำให้แน่ใจว่าของขวัญ ความบันเทิง หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่เราให้หรือรับนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
หลีกเลี่ยงของขวัญ ความบันเทิง หรือผลประโยชน์ทั้งหมดที่อาจบั่นทอนหรือดูเหมือนจะบั่นทอนความเป็นกลางของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ของขวัญ ความบันเทิง
หรือผลประโยชน์อื่นๆ ไม่ควรจะมีอิทธิพลหรือดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ไม่เป็นกลาง ศึกษาหลักจรรยาบรรณนี้ และ นโยบายเรื่องจริยธรรม
ทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตทั่วโลก (Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) ของเราเมื่อต้องพิจารณาว่าควรให้หรือรับของขวัญ
ความบันเทิง หรือผลประโยชน์อื่นๆ ในเชิงธุรกิจหรือไม่ เพื่อจะได้แน่ใจว่าเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
ของขวัญ ความบันเทิง หรือผลประโยชน์อื่นๆ อาจสร้างข้อวิตกกังวลด้านกฎหมายและจริยธรรมได้เมื่อเป็นการให้หรือรับด้วยความคาดหวังตอบแทน เราจะ
ไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ ความบันเทิง หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดก็ตามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้ท�ำธุรกิจกับบริษัทของเรา ไม่ควรแลกเปลี่ยน
ของขวัญ ความบันเทิง หรือผลประโยชน์อื่นๆ ในระหว่างการเจรจาสัญญา เนื่องจากอาจจะเป็นการโน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจหรือเป็นการบั่นทอนความ
ซื่อสัตย์ในการเจรจาและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จะต้องไม่ยื่นเสนอหรือรับของขวัญเงินสดหรือเงินกู้ ไม่ว่าภายในสถานการณ์ใดก็ตาม หากคุณไม่แน่ใจว่า
คุณควรเสนอหรือรับของขวัญ ความบันเทิง หรือผลประโยชน์อื่นๆ ในเชิงธุรกิจหรือไม่ โปรดศึกษาจาก นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการ
ทุจริตทั่วโลก (Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) ของเรา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามทั่วโลก

เคล็ดลับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบทั่วไป คุณอาจ จะให้หรือรับของขวัญ ความบันเทิง หรือผลประโยชน์อื่นได้โดยจะต้อง:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ไม่บ่อยครั้งและมีมูลค่าที่สมเหตุสมผล
เป็นส่วนหนึ่งการท�ำธุรกิจโดยทั่วไป
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติต่อลูกค้าในอุตสาหกรรมและประเทศของคุณ
ไม่ ได้มีการเรียกร้อง
ไม่ ได้เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรก�ำนัลหรือบัตรของขวัญ
ไม่ เกี่ยวกันกับสัญญาหรือการเจรจาธุรกิจที่จะเกิดขึ้น
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้
ไม่ ให้แก่เจ้าหน้าของรัฐหรือพนักงานของรัฐ และ
ได้รับอนุญาตตามนโยบายบริษัทของอีกฝ่าย
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เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานของรัฐ
กฎหมายควบคุมของขวัญหรือความบันเทิงที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานของรัฐนั้นจะเคร่งครัดกว่าปกติ เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐจะรวมถึง
พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุ้นเต็มจ�ำนวนและบางส่วน หรือบริษัทที่ควบคุมโดยรัฐบาล ในบางประเทศ การระบุว่าบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของรัฐหรือไม่นั้นอาจจะมีความยากล�ำบาก ดังนั้น คุณจะต้องมีความชัดเจนและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณก�ำลังติดต่อกับใคร และภาครัฐเป็นเจ้าของ
องค์กรหรือไม่ การมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐจะต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบอย่างใกล้ชิดส�ำหรับการจ่ายที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น
ได้ ดังนั้น เราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการด�ำเนินการของเราอาจถูกรับรู้ในทิศทางใดเมื่อมีการพิจารณาตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ก่อนจะให้สิ่งของที่มีมูลค่า
ใดๆ แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐ คุณจะต้องขออนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามทั่วโลกก่อน

ค�ำถาม:

ฉันเข้าใจว่ากฎหมายบางฉบับอนุญาตให้จ่ายเงินสดจ�ำนวนเล็กน้อยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับล่างได้เพื่อช่วยเร่งการท�ำงานบริหารจัดการ
ตามกิจวัตร เราจ่ายเงินเหล่านี้ได้หรือไม่?

ค�ำตอบ: ไม่ได้ การจ่ายเงินประเภทนี้ซึ่งในบางครั้งเรียกว่า “การจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวก” หรือ “การจ่ายค่าน�ำร้อนน�้ำชา” เป็นสิ่งต้องห้าม

ภายใต้นโยบายของบริษัท เช่นเดียวกับกฎหมายจ�ำนวนมากที่มีผลใช้กับบริษัทของเรา (รวมถึงพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร) บริษัทของ
เราจะไม่แยกระหว่างสินบนและการจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
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พันธสัญญาที่เรามีต่อลูกค้า ผู้จัดหา และคู่แข่งของเรา
หลักการทั่วไป
ที่ Barnes เราตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์ในทุกปฏิสัมพันธ์กับทุกคนที่เราท�ำธุรกิจด้วย รวมถึงลูกค้า หน่วยงาน
ราชการ ผู้จัดหา ผู้กระจายสินค้า และคู่แข่ง เราเลือกที่จะท�ำงานกับผู้ที่มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับเรา นั่นคือการด�ำเนินการด้วยความซื่อตรงและรักษา
มาตรฐานด้านจริยธรรมระดับสูง เราจะไม่ใช้หรือยอมให้มีการใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือถูกสัญญาผูกมัดหรือมาจากการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่การจัดหา การผลิต
หรือการกระจายสินค้าของเรา เราปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กในสถานที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจและคาดหวังให้ฝ่ายอื่นๆ ปฏิบัติตามเช่นกัน กิจกรรมทางธุรกิจ
ของเราจะต้องมีเจตนาก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล ชุมชน หรือเป็นการสนับสนุนการริดรอนสิทธิมนุษยชน Barnes มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
คาดหวังให้ฝ่ายที่เราท�ำธุรกิจด้วยปฏิบัติเช่นเดียวกัน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตทั่วโลก
(Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) ของเรา

การให้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ ลูกค้าของเรา
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรม บริการชั้นเลิศ และโซลูชันนวัตกรรมแก่ลูกค้าของเราทั่วโลก ในการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ เราจะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทั้งหมดซึ่งจะก�ำกับดูแลกิจกรรมทางธุรกิจของเรา และส่งเสริมความปลอดภัยในการออกแบบและ
ผลิตสินค้าของเรา

การท�ำงานกับลูกค้า
การติดต่องานกับลูกค้าและผู้ที่น่าจะเป็นลูกค้าทั้งหมดจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม
โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย Barnes ได้รับชื่อเสียงยอดเยี่ยมจากลูกค้าของเรามานาน
หลายปี จากการมีจริยธรรม และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ไว้วางใจได้ และมี
ความปลอดภัย ทั้งยังอยู่เหนือความต้องการของลูกค้า

การท�ำงานกับผู้จัดหา

การตัดสินใจของบริษัทในการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จัดหาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพ บริการ ราคา และความเหมาะสม บริษัทของเราพยายาม
สร้างความสัมพันธ์ที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันแบบระยะยาวกับผู้จัดหาของเราตามปัจจัยเหล่านี้ คุณไม่ควรรับหรือคาดหวังถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นการ
ตอบแทนส�ำหรับการท�ำธุรกิจกับผู้จัดหา บริษัทของเราตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์กับผู้จัดหา และหวังเสมอว่าจะซื้อสินค้าและบริการที่ดีที่สุดที่มีใน
ราคาที่แข่งขันได้ ด้วยเหตุนี้ เราจะให้ความเคารพต่อผู้จัดหาและคู่ค้าธุรกิจอื่นๆ ส�ำหรับคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการที่พวกเขามอบให้บริษัทของเรา
เรามีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ หรือการสิ่งที่อาจถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเลือกและซื้อของจากผู้จัดหา เราคาดหวังว่า
ผู้จัดหาทุกรายจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในหลักจรรยาบรรณของเราซึ่งเกี่ยวเนื่องกับแรงงานและสิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม หากคุณทราบหรือสงสัยว่าผู้จัดหาก�ำลังฝ่าฝืนนโยบายบริษัทหรือกฎหมาย คุณต้องแจ้งผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณ ทนายความใน
ฝ่ายบริการด้านกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามทั่วโลกโดยทันที
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การท�ำงานกับผู้กระจายสินค้าและตัวแทนขาย
ผู้กระจายสินค้าและตัวแทนขายของเราเป็นส่วนที่มีคุณค่าของธุรกิจทั่วโลกของเรา เราจะต้องตระหนักว่าผู้กระจายสินค้าเป็นธุรกิจที่เป็นอิสระ
และตัวแทนขายไม่ใช่ลูกจ้างของเรา ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติต่อพวกเขาให้เหมาะสม เราคาดหวังว่าผู้กระจายสินค้าและตัวแทนขายจะต้องรับทราบและปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด เช่นเดียวกับหลักจรรยาบรรณของเรา หากคุณมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับผู้กระจายสินค้าหรือตัวแทนขาย
โปรดติดต่อผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณ ทนายความในฝ่ายบริการด้านกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามทั่วโลก

ค�ำถาม:

การก่อตั้งธุรกิจในประเทศใหม่เป็นเรื่องยากล�ำบากส�ำหรับ Barnes ฉันเพิ่งจะพบตัวแทนขายที่สามารถช่วยเหลือบริษัทของเราในเรื่องนี้ได้
ฉันจะน�ำตัวแทนรายนี้เข้ามาท�ำงานกับเราในนามของบริษัทได้หรือไม่?

ค�ำตอบ:

อาจจะท�ำได้ แต่ต้องตรวจสอบภูมิหลังของตัวแทนรายนี้ดังที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบทานธุรกิจของเรา ติดต่อทนายความในฝ่าย
บริการด้านกฎหมายเพื่อช่วยเหลือคุณในเรื่องการสอบทานธุรกิจ และหากตัวแทนขายผ่านการสอบทานแล้ว ให้ท�ำข้อตกลงที่เหมาะสมกับตัวแทนขายได้

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมทั่วโลก
เราเชื่อว่าการแข่งขันอย่างเป็นธรรมจะให้ประโยชน์แก่บริษัท ลุกค้า ผู้จัดหา ผู้กระจายสินค้า ตัวแทนขาย และตลาดทั่วโลกโดยรวมของเรา ไม่ว่าในสถานภาพ
ใดก็ตาม บริษัทของเราจะไม่ยอมให้มีการยื่นเสนอหรือการจ่าย “เงินใต้โต๊ะ” ส่วนลดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการจ่ายที่ไม่เหมาะสมที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการท�ำธุรกิจ เมื่อเราแข่งขันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความซื่อตรง ทุกคนย่อมเป็นผู้ชนะ เราท�ำในส่วนของเราเพื่อปกป้องความ
เสมอภาคโดยรวบรวมข้อมูลการแข่งขันจากช่องทางที่ถูกกฎหมายและซื่อตรง หากพนักงานใหม่ที่เพิ่มมาท�ำงานที่บริษัทเรามาจากคู่แข่งรายหนึ่งของเรา
เราย่อมต้อนรับส่วนเติมของทีม และเราจะไม่ต้อนรับข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ที่บุคคลนั้นอาจจะมีเกี่ยวกับธุรกิจของนายจ้างเก่าของตน และเช่นกัน เราจะ
ต้องปกป้องความลับของบริษัทและข้อมูลอ่อนไหวที่แข่งขันกันได้ แม้ว่าเราจะออกจากบริษัทแล้วก็ตาม

การปกป้องข้อมูลของลูกค้า
อาจจะมีบางครั้งที่เมื่อลูกค้าของเราได้แบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับของพวกเขากับเรา เพื่อให้เรา
จัดหาสินค้าและบริการให้พวกเขา หน้าที่ความรับผิดชอบของเราทั้งหมดคือการใช้ จัดเก็บ และ
ปกป้องข้อมูลนี้ด้วยความระมัดระวังในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด เราจะ
ต้องด�ำเนินการตามที่จ�ำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้าและท�ำให้แน่ใจว่ามีการใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น หากคุณได้รับข้อมูลใดๆ ที่ระบุว่า “ความลับบริษัท” จากบริษัทอื่น
โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่เหมาะสม หรือมีค�ำถามหรือข้อวิตกกังวล โปรดติดต่อทนายความในฝ่าย
บริการด้านกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามทั่วโลก
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การต่อต้านการผูกขาดทางการตลาดและการแข่งขันระดับสากล
ในหลายประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่ กฎหมายจะมีเพื่อปกป้องการแข่งขันที่เป็นธรรม บางครั้งกฎหมายเหล่านี้ก็เรียกว่ากฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการ
ตลาด หรือกฎหมายควบคุมการค้า และได้มีการบัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีที่สุดและมีความสร้างสรรค์มากที่สุดในราคาที่แข่งขัน
กันได้ กฎหมายการแข่งขันเหล่านี้มักจะซับซ้อน และโดยมากแล้วจะป้องกันไม่ให้เราหารือหัวข้อใดๆ กับคู่แข่งซึ่งอาจจะจ�ำกัดการค้าหรือการแข่งขันที่
เป็นธรรม รวมถึง:
•
•
•
•
•
•
•

การก�ำหนดราคากับคู่แข่ง
การแบ่งโอกาสหรือเขตในการขาย
การตกลงกับคู่แข่งในการแบ่งแยกหรือ ‘ก�ำหนด’ จ�ำนวนเงินประมูล
การคว�่ำบาตรหรือปฏิเสธที่จะติดต่อกับผู้จัดหาหรือลูกค้า
การใช้สถานะทางการตลาดที่มีอิทธิพลในทางที่ผิด
การขอให้การน�ำไปขายต่อก�ำหนดราคาไว้ที่จ�ำนวนหนึ่ง หรือการรับชุดสินค้าบางอย่าง
การก�ำหนดราคาให้ต�่ำจนเกินพอดีเพื่อขับคู่แข่งให้ออกจากตลาด

หากมีผู้เข้าหาคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ หรือหากคุณอยู่ในงานประชุมที่ก�ำลังอภิปรายเรื่องเหล่านี้อยู่ ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการอภิปรายเด็ดขาด
ให้ถอนตัวออกจากการอภิปรายและแสดงออกทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรว่าคุณจะไม่ร่วมมือกับผู้อื่นหรือหารือเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ รายงานเหตุไปยัง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามทั่วโลกโดยทันที
แม้ว่ากฎหมายการแข่งขันจะแตกต่างออกไปทั่วโลก สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือ การฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันย่อมก่อให้เกิดผลที่ร้ายแรง รวมถึงบทลงโทษ
ทั้งทางแพ่งและอาญา หากคุณไม่แน่ใจว่าหัวข้อหรือการอภิปรายอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันหรือไม่ โปรดติดต่อทนายความในฝ่ายบริการด้านกฎหมาย
หรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามทั่วโลกเพื่อขอค�ำแนะน�ำก่อนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในหัวข้อหรือการอภิปราย
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องค์กรการค้า
อาจมีบางครั้งที่เราต้องเข้าร่วมในองค์กรการค้า องค์กรการค้าอาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการส่งเสริมสินค้าและบริการของเราแต่เราก็ต้องระมัดระวังการมี
ปฏิสัมพันธ์ของเรา ตัวแทนของคู่แข่งก็ต้องเข้าร่วมงานประชุมเหล่านี้เช่นกัน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอาจน�ำไปสู่การหารือทางธุรกิจ
ที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น การพูดคุยที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขัน โปรดจ�ำไว้ว่า กฎหมายการแข่งขันบังคับใช้ในระหว่างการประชุมขององค์กรการค้า
คุณจะเข้าร่วมในการส�ำรวจราคา ต้นทุน และค่าแรงได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) การส�ำรวจจะต้องด�ำเนินการโดยบุคคลที่สาม (2) การส�ำรวจจะ
ต้องกระท�ำกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในจ�ำนวนที่เหมาะสม (3) ข้อมูลด้านราคา ต้นทุน หรือค่าแรงใดๆ ก็ตามที่บริษัทมอบให้จะต้องไม่เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูล
ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากมีผู้ร้องขอให้คุณแจ้งข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับราคา ต้นทุน ค่าแรง หรือสาระส�ำคัญอื่นๆ ของบริษัทต่อองค์กรการค้า คุณจะให้
ข้อมูลไม่ได้หากไม่ได้รับการอนุมัติจากประธานหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ของคุณก่อน การซื้อร่วมผ่านองค์กรการค้าใดๆ ควรได้รับการตรวจสอบและอนุมัติล่วงหน้า
โดยทนายความในฝ่ายบริการกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามทั่วโลก หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมที่องค์กรการค้า โปรดขอค�ำ
ปรึกษาจากทนายความในฝ่ายบริการกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามทั่วโลก
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พันธสัญญาที่เรามีต่อชุมชนของเรา
Barnes มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในชุมชนที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่และในชุมชนที่พนักงานของเราอาศัยอยู่ พันธสัญญานี้หมายถึงการที่เราจะต้อง
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอันตรายโดยเจตนาต่อบุคคล ชุมชุน และสิ่งแวดล้อมของเรา เราคาดหวังในสิ่งเดียวกันจากผู้ที่เราด�ำเนินธุรกิจด้วยทั้งหมด

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
เราตระหนักในคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการปฏิบัติการของเรา เรายังท�ำงานเพื่อจะได้แน่ใจว่าสถานที่
ท�ำงานของเราจะมีประสิทธิภาพในเรื่องพลังงาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความยั่งยืน และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแหล่งที่เราด�ำเนินธุรกิจ
เราทุ่มเททรัพยากรที่ส�ำคัญและความพยายามในการออกแบบและผลิตสินค้าที่มีความ
สร้างสรรค์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากความพยายามเหล่านี้ เรายังได้ออกแบบและผลิตสินค้าที่
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการท�ำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง และ
สร้างความยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติ
Barnes ต้องด�ำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละสถานที่ เราท�ำงานเพื่อจะได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ และมีหน้าที่จะต้อง
ท�ำตามแนวปฏิบัติการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี การปฏิบัติการทั้งหมดของบริษัท
จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในการตัดสินใจธุรกิจ ต้องมี
ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานเนื้อหาข้อยกเว้นเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายเรื่องการปฏิบัติตามในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health,
Safety and Environmental Compliance Policy) ของเรา

การมีส่วนร่วมทางการเมือง
เราทุกคนล้วนได้รับการสนับสนุนได้เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นในชุมชนของเรา เราเชื่อว่าเสรีภาพทางความเชื่อและจิตส�ำนึกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
เรามีอิสระในการติดต่อสื่อสารทางเลือกของเราโดยปราศจากการข่มขู่ที่จะมีการตรวจพิจารณาเซ็นเซอร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านี้ เราควรท�ำในเวลาของตนเอง ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และยึดถือในหลักจรรยาบรรณของเราอย่างต่อเนื่อง คุณจะต้องไม่แสดงตัวเป็นตัวแทนของ
บริษัทในงานเหตุการณ์ทางการเมือง พลเมือง หรือการกุศล หากไมได้รับอนุมัติจากผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณและทนายความในฝ่ายบริการด้านกฎหมาย
เราจะต้องไม่บีบบังคับให้ผู้ร่วมงานให้สนับสนุนหัวเรื่องการอภิปรายบางเรื่อง โดยเฉพาะผู้ที่เรามีความสัมพันธ์เป็นผู้บังคับบัญชาและลูกน้องต่อกันโดยตรง
เราจะต้องไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองในนามของบริษัท หรือใช้เงินทุนขององค์กรไปเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง คุณอาจจะมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อผู้
สมัครหรือคณะกรรมการทางการเมืองเป็นการส่วนบุคคลได้ด้วยเงินทุนส่วนบุคคลที่ไม่สามารถจ่ายชดใช้คืนได้ ห้ามมิให้เราใช้ทรัพย์สินหรือสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกของบริษัท หรือเวลาในการท�ำงานของพนักงานในบริษัทคนใดก็ตาม ไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก นโยบายเรื่องการใช้จ่ายเพื่อการเมืองและสาระส�ำคัญเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Political Expenditures and
Public Policy Matters Policy) ของเรา
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การปฏิบัติตามการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ
ในฐานะบริษัทที่ด�ำเนินการทั่วโลก เราส่งออกและน�ำเข้าสินค้าและบริการทั่วโลกทุกๆ วัน ธุรกรรมระหว่างประเทศเหล่านี้ท�ำให้บริษัทต้องด�ำเนินการภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ซับซ้อนจ�ำนวนมากที่ใช้ก�ำกับดูแลการค้า ก่อนจะส่งสินค้า บริการ เทคโนโลยี หรือข้อมูลไปยังประเทศอื่น สิ่งส�ำคัญคือเราต้องรู้
เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายน�ำเข้าส่งออกที่บังคับใช้ส�ำหรับสิ่งเหล่านั้น กฎหมายควบคุมการส่งออกจะก�ำกับควบคุมการโอนย้ายสินค้า บริการ และ
เทคโนโลยีไปยังประเทศอื่น การควบคุมการส่งออกจะก�ำกับควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนหลากปลายประเภท รวมถึงการส่งอีเมลและเข้าถึงเว็บ
ในเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันซึ่งอาจมีการส่งออกข้อมูลด้านเทคนิคที่ได้รับการควบคุม สหรัฐฯ ได้ควบคุมการส่งผ่านข้อมูลด้านเทคนิคที่ได้รับการควบคุมบางอย่าง
ไปยังบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติสหรัฐฯ ภายในสหรัฐฯ ธุรกรรมบางอย่างจะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเพื่อการส่งออก และเรามีภารกิจใน
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้เมื่อมีบังคับใช้ นอกจากนี้ ก่อนจะส่งออก เราจะต้องตรวจยืนยันว่า:
•
•
•
•

สิ่งนั้นถูกกฎหมายส�ำหรับการส่งออกไปยังปลายทางที่ต้องการ
ผู้รับหรือผู้ใช้งานสุดท้าย ในกรณีที่ทราบ จะต้องไม่อยู่ใน “บัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกปฏิเสธ” ของรัฐบาล
เจตนาการใช้งานสุดท้ายนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต
ได้มีการหรือจะช�ำระภาษีอากรอย่างเหมาะสม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการน�ำเข้าจะก�ำกับควบคุมการน�ำเข้าสินค้า กฎหมายเหล่านี้จะ
ท�ำให้แน่ใจว่าเฉพาะสินค้าที่ยอมรับได้เท่านั้นที่จะน�ำเข้ามาสู่ประเทศได้ และจะต้องมีการช�ำระ
ภาษีและอากรของสินค้าเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ในบรรดาสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะ
รักษาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ มูลค่าเชิงพาณิชย์ และประเทศแหล่งก�ำเนิดของสินค้า
ทั้งหมดที่เราน�ำเข้า นอกจากนี้ การน�ำเข้ายังต้องอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดจากน�ำเข้า การข่ายภาษี
ศุลกากร และการส่งแบบฟอร์มที่ก�ำหนดให้ครบถ้วน
แม้ว่าเราจะเป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจทั่วโลก แต่ Barnes ก็มีส�ำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ ที่ป้องกัน
ไม่ให้เราท�ำข้อตกลง หรือเข้าร่วมใน การคว�่ำบาตรบางประการนอกสหรัฐฯ การร้องขอให้เข้าร่วมในการคว�่ำบาตรที่ผิดกฎหมายอาจจะท�ำเป็นหนังสือหรือท�ำ
ด้วยวาจาก็ได้ และบางครั้งก็ระบุได้ล�ำบาก จะต้องรายงานค�ำร้องขอทั้งหมดไปยังผู้อ�ำนวยการของฝ่ายปฏิบัติตามการค้าหรือทนายความในฝ่ายบริการด้าน
กฎหมายโดยทันทีเมื่อได้รับค�ำร้องขอดังกล่าว ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก นโยบายเรื่องการปฏิบัติตามการค้าและนโยบายเรื่องระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย และอุปกรณ์ (Trade Compliance Policy and Electronic Communications Systems, Networks and Devices Policy) ของเรา
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การลงทุนในชุมชนของเรา
สิ่งที่เราเชื่อมั่น
บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนชุมชนที่พนักงานของเราอาศัยและท�ำงานอยู่ เรามีส่วนร่วมในการกุศลอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายการให้ของเรา และ
สนับสนุนให้พนักงานช่วยเหลือชุมชนของพวกเขาผ่านกิจกรรมอาสาสมัครที่เหมาะสม
สิ่งที่มีความหมายต่อคุณ
พนักงานจ�ำนวนมากของเราอาสาใช้เวลา ความสามารถ และพลังงานของตนเพื่อสนับสนุนการกุศลและองค์กรที่ไม่แสดงหาผลก�ำไร บริษัทของเราภาคภูมิใจ
ในจิตวิญญาณเสียสละของพนักงานของเรา และสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ โดยมีข้อแม้ว่าจะไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทของเรา หรือท�ำให้บริษัทเกิด
ภาพลักษณ์ที่เสียหาย การเป็นอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนโปรแกรมที่เกี่ยวกับชุมชุมที่บริษัทให้เงินทุนสนับสนุนอยู่นั้น อาจจะกระท�ำได้ในระหว่างชั่วโมงการ
ท�ำงานหากได้รับอนุมัติจากผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณล่วงหน้า การเป็นอาสาสมัครแบบอื่นทั้งหมดจะต้องกระท�ำในเวลาของตนเอง และจะต้องไม่เป็น
อันตรายต่อผลการปฏิบัติงานหรือความสามารถในการท�ำงานตามภาระหน้าที่ของคุณ การใช้อุปกรณ์และทรัพยากรของบริษัทในบางโอกาสและใช้อย่าง
จ�ำกัดเพื่อกิจกรรมการกุศลส่วนบุคคลอาจจะได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ หากได้รับอนุมัติจากผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณก่อน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษา
จาก นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตทั่วโลก (Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) และ นโยบายเรื่องผู้มีอ�ำนาจ
อนุมัติทางการเงิน (Fiscal Approval Authority Policy) ของเรา
การบริจาคและการร้องขอของขวัญ
อาจมีบางครั้งที่อาจจะมีผู้ร้องขอให้คุณใช้เงินทุนของบริษัท ให้บริจาค หรือขอของขวัญเพื่อการกุศลหรืองานของชุมชน ค�ำร้องทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามหลัก
จรรยาบรรณนี้ นโยบาย เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตทั่วโลก (Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) และ นโยบายเรื่อง
ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติทางการเงิน (Fiscal Approval Authority Policy) เช่นเดียวกับต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณ
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การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
บริษัทของเราเคาระและตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายที่สะท้อนถึงภูมิหลัง ประสบการณ์ และแนวคิดที่แตกต่างของเรา เมื่อเราอยู่รวมกัน เรามอบ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ครอบคลุมให้กันและกัน และส่งเสริมให้มีความเคารพพนักงานของเราทุกคนรวมถึงผู้ที่เราด�ำเนินธุรกิจด้วย ส่วนหนึ่งของ
พันธสัญญาของเราที่มีต่อชุมชนและโลกของเรานั้นคือ Barnes จะไม่เพิกเฉยต่อตัวอย่างของการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานใดๆ ก็ตาม เราจะไม่ด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลที่สามซึ่งมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การแก้ไขและการละเว้นหลักจรรยาบรรณของเรา
หลักจรรยาบรรณนี้มีเพื่อใช้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน บอร์ดผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวน
พิจารณาว่าการแก้ไขส่วนที่ส�ำคัญใดๆ ของหลักจรรยาบรรณนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ บริษัทจะไม่แก้ไขส่วนที่ส�ำคัญไม่ว่าในส่วนใดของหลักจรรยาบรรณ
เว้นแต่จะได้รับการลงคะแนนเสียงยืนยันจากบอร์ดผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบอร์ดผู้บริหารจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลจัดการหลักจรรยาบรรณนี้
และมีอ�ำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการมอบการละเว้นตามข้อบัญญัติในหลักจรรยาบรรณซึ่งส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ควบคุม และบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติ
การในต�ำแหน่งใกล้เคียงกัน บอร์ดผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องท�ำให้แน่ใจว่าการละเว้นใดๆ จะต้องได้รับการควบคุมที่เหมาะสมซึ่งออกแบบ
มาเพื่อปกป้อง Barnes
ในกรณีที่มีการแก้ไขส่วนที่ส�ำคัญใดๆ หรือมีการละเว้นใดๆ ให้เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ควบคุม และบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติการในต�ำแหน่งใกล้เคียงกัน จะต้องท�ำการ
เปิดเผยโดยทันทีต่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของปี ค.ศ. 1934 และกฎระเบียบภายใต้กฎหมายนั้น และกฎระเบียบที่บังคับใช้
ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ และรายงานเนื้อหาการฝ่าฝืนไปยังบอร์ด
ผู้บริหาร และให้ค�ำแนะน�ำบอร์ดผู้บริหารส�ำหรับการด�ำเนินการที่เหมาะสม
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ประกาศรับทราบ
ข้าพเจ้าได้รับหลักจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (“หลักจรรยาบรรณ” ของเรา) ของ Barnes แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการอ่านหลักจรรยาบรรณของเรา และท�ำความคุ้นเคยกับนโยบายของบริษัท ข้าพเจ้ารับทราบว่าหลักจรรยาบรรณของเรามีจุดประสงค์เพื่อให้ภาพรวม
ทั่วไปของนโยบายบริษัทของเรา และไม่ได้มีความจ�ำเป็นที่จะใช้เป็นตัวแทนนโยบายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ข้าพเจ้ารับทราบอีกว่า
หลักจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัทที่อ้างอิงในหลักจรรยาบรรณนั้นจะไม่ก่อให้เกิดสัญญาการจ้างงานหรือการค�้ำประกันส�ำหรับการจ้างงานต่อไปของ
Barnes ส�ำนักงานสาขา หรือหน่วยงานของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายและหลักจรรยาบรรณนี้เมื่อใดก็ได้

________________________

ลายมือชื่อ
________________________

ชื่อ (ตัวบรรจง)
________________________

ต�ำแหน่ง
________________________

หน่วยงาน
________________________

วันที่
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