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ปริะวตัขิองการิพัฒนานวตักริริม
ที�ช้าญฉลัาดอยา่งไมห่ยดุยั �ง 
(Persistent Ingenuity™)
ในปี ค.ศ. 1857 Wallace Barnes แลัะ E. L. Dunbar ไดก้อ่ตั �งบริษัิทเล็ัก ๆ ในเมอ่งบริสิัตอลั  
รัิฐคอนเนตทคิตั โดยผิลัติสัปริงิสัำาหรัิบนาฬิกิาแลัะโคริงกริะโปริงสัุม่

Barnes ไดพั้ฒนาอยา่งไมห่ยดุยั �ง จนกลัายเป็นผิูใ้หบ้ริกิาริดา้นผิลัติภณัฑ์ว์ศิวกริริมขั �นสังูริะดบัโลัก 
ริวมถูงึเทคโนโลัยทีางอตุสัาหกริริมที�แตกตา่ง แลัะการิแกปั้ญหาโดยใช้น้วตักริริมใหมซ่ื่ึ�งใหบ้ริกิาริ
ตลัาดปลัายทางในหว่งโซื่อ่ปุทาน แลัะลักูคา้ที�หลัากหลัาย Barnes มอบบริกิาริที�เพิ�มมลูัคา่โดยใช้ ้
เคริอ่ขา่ยแลัะขดีความสัามาริถูที�มอียูท่ั�วโลัก บริษัิทสัง่มอบความริูค้วามสัามาริถูอนัทริงคณุคา่ในดา้น
วศิวกริริมแลัะการิผิลัติ ตั �งแตแ่นวคดิเริิ�มตน้ไปจนถูงึการิผิลัติแลัะการิสันับสันุนตลัอดการิใช้บ้ริกิาริ  
พนักงานของบริษัิทที�มทีกัษะความสัามาริถูแลัะความทุม่เททั�วโลักมุง่มั�นที�จะปฏิบิตัติามมาตริฐาน
สังูสัดุในการิปฏิบิตังิาน แลัะเพ่�อบริริลัซุื่ ึ�งการิเตบิโตอยา่งตอ่เน่�อง ยั�งยน่ แลัะใหผ้ิลักำาไริ

ตั �งแตเ่ริิ�มกอ่ตั �ง คณุคา่ของ Barnes ทำาใหเ้ริามคีวามโดดเดน่ ความซื่่�อสัตัยส์ัจุริติ ความเคาริพ  
การิริว่มมอ่กนั การิสัริา้งพลังั แลัะความมุง่มั�นคอ่คณุคา่ที�เนน้ยำ�าอยูใ่นหลักัจริยิธริริมแลัะจริริยา
บริริณทางธรุิกจิของเริา สัิ�งเหลัา่นี�ขบัเคลั่�อนแลัะสันับสันุนเริา ในขณะที�เริายงัคงสัริา้งสัริริค์
นวตักริริม พัฒนา แลัะมอบคณุคา่แลัะผิลัลัพัธใ์หก้บัลักูคา้แลัะผิูม้สีัว่นไดส้ัว่นเสัยีของเริาตอ่ไป 
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การิปริะสับความสัำาเร็ิจของเริามาจากคณุคา่ที�ยดึมั�น
แลัะพนักงานหลัายพันคนทั�วโลัก พนักงานของเริา
ทกุคนทำาให ้Barnes เป็นบริษัิทที�มคีวามพเิศษแลัะ
ไมเ่หมอ่นใคริ การิทำางานริว่มกนัทำาใหเ้ริาเป็นหนึ�ง
เดยีวกนัทั�วโลัก แลัะช้ว่ยใหเ้ริาสัริา้งวฒันธริริมแหง่
ความเป็นเลัศิแลัะการิยอมรัิบความแตกตา่ง ความ
หลัากหลัายของปริะสับการิณ ์ความสัามาริถู แลัะมมุ
มองเป็นริากฐานที�สัำาคญัของวฒันธริริมของเริา แลัะ
ความหมายของการิมสีัว่นริว่มอยา่งแทจ้ริงิในฐานะ
หนึ�งทมี หนึ�งบริษัิท

คณุคา่ของเริาคอ่เคริ่�องนำาทางเม่�อเริายงัคงพบกบั
ความทา้ทายแลัะโอกาสัมากมายแหง่ศตวริริษที� 
21 คณุคา่เหลัา่นี�แลัะริะบบของ Barnes Enterprise 
(BES) คอ่ริากฐานของสัิ�งที�เริาเป็นในฐานะบริษัิทหนึ�ง 
หลักัจริยิธริริมแลัะจริริยาบริริณทางธรุิกจินี�จัดทำาขึ�นจาก
คณุคา่เหลัา่นั�น แลัะกำาหนดพฤตกิริริมที�เริาคาดหวงั
จากพนักงาน เจา้หนา้ที� แลัะกริริมการิของเริาทกุคน

โปริดใช้เ้วลัาอา่นหลักัจริริยาบริริณนี�แลัะทำาความ
คุน้เคยกบัแนวทางปฏิบิตั ิการิปฏิบิตัติามคณุคา่ของ
เริาอยา่งสัมำ�าเสัมอจะทำาใหเ้ริาสัามาริถูสัริา้งความ
กา้วหนา้ใหก้บัสัิ�งที�เป็นไปได ้แลัะสัริา้งแนวทางการิ
แกปั้ญหาใหมเ่พ่�อโลักที�ดขี ึ�น สัะอาดขึ�น มคีวามเป็น

ขอ้ความริว่มจาก 
CEO แลัะปริะธานกริริมการิบริษัิทของเริา

หนึ�งเดยีวกนัมากขึ�น แลัะยั�งยน่ยิ�งขึ�น ช้่�อเสัยีงของ 
เริาในด ้านการิพัฒนานวตักริริมที�ช้าญฉลัาดอยา่งไม่ 
หยดุยั�ง (Persistent Ingenuity™) แลัะการิดำาเนนิ 
ธรุิกจิด ว้ยมาตริฐานสังูสัดุคอ่กญุแจสัำาคญัในการิสัริ า้ง 
ความก ้าวหนา้ให ้แกพั่นธกจิของเริา ในการิบกุเบกิ 
เทคโนโลัยทีี�เปลัี�ยนแปลังโลัก

หากคณุมคีำาถูามหริอ่ข ้อกงัวลัใด ๆ โปริดแจ ง้โดยไม่ 
ต ้องลังัเลั หากคณุไมเ่ข ้าใจอยา่งช้ดัเจนวา่สัว่นใด 
กต็ามของหลักัจริริยาบริริณนี�มคีวามเกี�ยวข อ้งอยา่งไริ 
กบับทบาทหนา้ที�ของคณุใน Barnes โปริดขอคำา 
ช้ี�แจง เริายดึมั�นในความโปริง่ใสัแลัะการิริว่มมอ่กนั 
แลัะรัิกษาสัภาพแวดลั อ้มที�เริาสัามาริถูตั�งคำาถูามแลัะ 
ข ้อกงัวลัได ้ แลัะทำางานริว่มกนัเพ่�อหาแนวทางแก ้ไข

ขอขอบคณุสัำาหรัิบการิอทุศิตนให ้แกบ่ริษัิทของเริา 
แลัะการิยดึมั�นในคณุคา่ของเริา ความยดึมั�นของเริา 
ทกุคนที�มตีอ่หลักัจริริยาบริริณ ตอ่บริษัิท แลัะตอ่ 
เพ่�อน ิ�วมงานจะท าาให ้เ าิแข็งแก ิ�งขึ �นไปด ว้ยกัน

โทมสั ตะขอ. ป ะิธานแ ะั �อีีโอ 
โธมสัั โอ . บาริน์สั์ ปริะธานกริริมการิบริษัิท
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วสิัยัทศัน ์คณุคา่ แลัะริะบบ
ของ Barnes Enterprise

วัสิัยั่ที่ศันข์องเรา
เพ่�อบกุเบกิเทคโนโลัยทีี�ช้ว่ยเปลัี�ยนแปลังโลัก

คณุคา่ของเรา
ที� Barnes เริาเช้่�อใน:

ควัามซื่่�อสัตัิย่ส์ัจุรติิ
เริายดึถูอ่มาตริฐานจริยิธริริมขั �นสังูสัดุ โดยมรีิากฐานมาจาก
ความเปิดเผิย ความโปริง่ใสั แลัะความซื่่�อสัตัย์

ควัามเคารพั
เริาปฏิบิตัติอ่กนัดว้ยความเคาริพแลัะใหเ้กยีริต ิแลัะจะไมย่อม
ใหม้กีาริปฏิบิตัทิี�ไมด่ตีอ่กนั ในฐานะธรุิกจิริะดบัโลักที�ปริะกอบ
ดว้ยวฒันธริริมที�หลัากหลัาย การิสัง่เสัริมิความเป็นธริริม ความ
เสัมอภาค ความปลัอดภยั แลัะความหลัากหลัายเป็นพ่�นฐาน
ของการิทำางานริว่มกนัในธรุิกจิ

การรว่ัมมอ่กนั
เริาแกไ้ขปัญหาทา้ทายที�ซื่บัซื่อ้นโดยริวบริวมผิูท้ี�มคีวามริู ้
ความสัามาริถูที�สัดุ มภีมูหิลังัที�หลัากหลัาย เพ่�อสัริา้งทมีที�เป็น
หนึ�งเดยีวกนัซื่ึ�งริว่มมอ่กนัแลัะสัริา้งแริงบนัดาลัใจใหแ้กก่นัแลัะ
กนั ดว้ยความริว่มมอ่ของพวกเริาทกุคน ทำาใหเ้ริาไมห่ยดุอยู่
กบัที� แลัะริว่มกนัสัริา้งสัริริคส์ั ิ�งใหม ่ๆ

การสัรา้งพัลงั 
เริาสัริา้งพลังัใหแ้กก่นัแลัะกนัเพ่�อใหเ้กดิผิลักริะทบเช้งิบวกตอ่
ช้มุช้น ลักูคา้ แลัะผิูถู้อ่หุน้ของเริา โดยใหท้กุคนมคีวามรัิบผิดิ
ช้อบริว่มกนั 

ควัามมุง่ม ั�น
เริาเปิดรัิบการิเปลัี�ยนแปลัง แลัะทลัายอปุสัริริคดว้ยการิพัฒนา
ตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยั �ง เริามองหาสัิ�งทา้ทายใหก้บัตวัเอง
อยา่งตอ่เน่�อง เริยีนริูจ้ากกนัแลัะกนั แลัะเพิ�มพนูความริูค้วาม
สัามาริถูของเริา ในขณะเดยีวกนักม็องหาหนทางการิแกปั้ญหา
ในอนาคตจากผิูม้สีัว่นไดส้ัว่นเสัยีของเริา

จดุมุง่หมาย่ของเรา
เพ่�อสัริา้งความกา้วหนา้ใหก้บัสัิ�งที�เป็นไปไดด้ว้ยการิพัฒนาตอ่ไป
อยา่งไมห่ยดุยั �ง

ระบบของ Barnes Enterprise
พันกังาน + กระบวันการ = ผลลพััธ์
ที� Barnes เริาคอ่ผิูบ้กุเบกิดา้นผิลัติภณัฑ์แ์ลัะการิแกปั้ญหาที�มี
คณุภาพดทีี�สัดุสัำาหรัิบลักูคา้แลัะโลักของเริา เพ่�อใหแ้น่ใจวา่เริา
บริริลัคุวามคาดหวงันี� เริาจงึใช้ร้ิะบบของ Barnes Enterprise 
(BES) BES คอ่ตวัขบัเคลั่�อนในทกุแงม่มุของวฒันธริริมแลัะการิ
ปฏิบิตังิานของเริา ทำาใหเ้ริาไดเ้ปริยีบในการิแขง่ขนัอยา่งมนัีย
สัำาคญัในตลัาดโลัก 

แมว้า่ในตอนเริิ�มแริก BES สัริา้งขึ�นจากคณุคา่หลักัของเริา แลัะ
หลักัการิผิลัติแบบลันี แตก่็มวีวิฒันาการิโดยไดร้ิวมการิพัฒนา
เคริ่�องมอ่สัริา้งการิเตบิโตโดยลัะเอยีด แลัะคูม่อ่การิเริยีนริูเ้พ่�อ
ความเป็นเลัศิทางการิคา้ การิปฏิบิตังิาน แลัะการิเงนิ เพ่�อช้ว่ย
พนักงานในการิดำาเนนิธรุิกจิของเริา การิมสีัว่นริว่มแลัะการิให ้
อำานาจใหแ้กพ่นักงานเป็นองคป์ริะกอบสัำาคญัของวฒันธริริมการิ
พัฒนาอยา่งตอ่เน่�องของเริา BES เปิดรัิบสัิ�งนี� แลัะนำาแริงขบั
เคลั่�อนจากพนักงานมาผินวกกบักริะบวนการิที�สัามาริถูช้ี�วดัได ้
การิมแีนวปฏิบิตัทิี�ดรีิว่มกนั แลัะการิคดิเช้งินวตักริริม ซื่ึ�ง BES  
ไดน้ำาทกุสัิ�งเหลัา่นี�มาริวมกนั BES ช้ว่ยใหเ้ริาสัามาริถูมอบคณุคา่
ที�เหนอ่กวา่แกผ่ิูม้สีัว่นไดส้ัว่นเสัยีของเริาทกุคน ไมว่า่จะเป็น
ลักูคา้ พนักงาน ผิูถู้อ่หุน้ แลัะช้มุช้นของเริา

การิพัฒนานวตักริริมที�ช้าญฉลัาดอยา่งไมห่ยดุยั �งของ Barnes 
หมายถูงึการิพยายามคดิหาวธิใีหม ่ๆ ที�ดกีวา่ สัำาหรัิบการิทำาสัิ�ง
ตา่ง ๆ ในทกุวนั

“Barnes เป็นบริษัิทริะดบัโลักที�ใหค้วามสัำาคญักบัความหลัากหลัายแลัะเนน้ยำ�าใน
วฒันธริริมของบริษัิท เริาสัง่ตอ่วสิัยัทศันแ์ลัะคณุคา่ของเริาใหก้บัลักูคา้ แตใ่นทา้ย
ที�สัดุ เริาอยากทำาใหช้้วีติของผิูค้นดขีึ�น”

ซื่นิด ีช้ี
ผิูอ้ำานวยการิฝ่่ายเทคโนโลัยขีั �นสังูแลัะการิวเิคริาะหข์อ้มลูั (Advanced 
Technologies & Data Analytics๗
ศนูยน์วตักริริม Barnes
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แนะนำาหลักัจริริยาบริริณ
ของเริา
ควัามซื่่�อสัตัิย่ส์ัจุรติิ นวัตัิกรรม วัวิัฒันาการ
เริาไดจั้ดเตริยีมหลักัจริยิธริริมแลัะจริริยาบริริณทางธรุิกจิของ Barnes ไวใ้น 9 ภาษา ซื่ึ�งสัอดคลัอ้ง
กบัความเป็นสัากลัของบริษัิท โดยมจีดุมุง่หมายที�จะกา้วขา้มเสัน้แบง่ทางภมูศิาสัตริ ์เพ่�อปลักูฝั่ง
คณุคา่ของ Barnes ในทกุแหง่ที�เริาดำาเนนิธรุิกจิ หลักัจริริยาบริริณของเริาช้ว่ยใหเ้ริาสัามาริถูถูา่ยทอด
วฒันธริริมแหง่ความซื่่�อสัตัยส์ัจุริติ ความเคาริพ การิริว่มมอ่กนั การิสัริา้งพลังั แลัะความมุง่มั�น หลักั
จริริยาบริริณของเริาคอ่เคริ่�องมอ่ในการิทำาใหบ้างสัิ�งบางอยา่งดขีึ�น แลัะช้ว่ยเปลัี�ยนแปลังโลัก

“ผิมทำางานที� Barnes มา 33 ปีแลัว้ แลัะ Barnes ก็มอบทกุสัิ�งที�เริาตอ้งการิเพ่�อความ
สัำาเร็ิจของเริาอยา่งตอ่เน่�องแลัะสัริา้งสัริริค ์คณุตอ้งการิทำาหนา้ที�ของคณุใหด้ทีี�สัดุเทา่
ที�จะทำาได ้เพริาะไมว่นัใดก็วนัหนึ�งเริาทกุคนกจ็ะตอ้งมโีอกาสัไดนั้�งอยูบ่นเคริ่�องบนิ ผิม
อยากมองออกไปที�ปีกของเคริ่�อง แลัะพดูวา่ผิมสัามาริถูภมูใิจได ้เพริาะผิมไดม้สีัว่นใน
การิสัริา้งเคริ่�องยนตนั์�น แลัะผิมริูว้า่มนัถูกูตอ้ง”
 
คธี สัแตนฟิิลัด์
หวัหนา้ช้า่งเคริ่�อง CNC
ฝ่่ายการิบนิแลัะอวกาศของ Barnes
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การใชห้ลกัจรรย่าบรรณของเรา
Barnes ยดึมั�นที�จะปฏิบิตัติามมาตริฐานทางจริยิธริริมขั �นสังู แลัะ
ดำาเนนิธรุิกจิทั�วโลักอยา่งถูกูตอ้งตามกฎหมาย หลักัจริยิธริริมแลัะ
จริริยาบริริณทางธรุิกจิของ Barnes คอ่ตวักำาหนดมาตริฐานทาง
จริยิธริริมขั �นสังูเหลัา่นั�น แลัะกำาหนดความคาดหวงัใหพ้นักงาน
ทกุคนปฏิบิตัตินอยา่งตริงไปตริงมาแลัะซื่่�อสัตัยส์ัจุริติ หลักัจริริยา
บริริณของเริาไมไ่ดม้วีตัถูปุริะสังคท์ี�จะกลัา่วถูงึทกุสัถูานการิณแ์ลัะ
ตอบทกุคำาถูาม แตเ่ป็นหลักัการิแนะนำา แนวทางปฏิบิตั ิแลัะแหลัง่
ขอ้มลูัที�เป็นปริะโยช้น ์เพ่�อช้ว่ยเริาทกุคนในการิตดัสันิใจอยา่งมี
จริยิธริริมแลัะถูกูตอ้งตามกฎหมาย

การปฏิบิตัิติิามหลกัจรรย่าบรรณของเรา
หลักัจริริยาบริริณของเริามผีิลับงัคบัใช้ก้บัพนักงาน เจา้หนา้ที� 
แลัะสัมาช้กิในคณะกริริมการิบริษัิทของ Barnes ทกุคน แลัะ
ทำาใหเ้ริาเป็นหนึ�งเดยีวในทกุภมูภิาคแลัะทกุวฒันธริริม ในฐานะ
บริษัิทริะดบัโลัก เริาปฏิบิตัติามกฎหมายแลัะหลักัจริริยาบริริณนี�ใน
ทกุปริะเทศที�เริาดำาเนนิธรุิกจิ 

พนักงาน เจา้หนา้ที� แลัะกริริมการิทกุคนมหีนา้ที�ในการิอา่น 
ทำาความเขา้ใจ แลัะปฏิบิตัติามหลักัจริริยาบริริณ พนักงานควริ
ตดิตอ่ฝ่่ายบริกิาริทางกฎหมายหากมคีำาถูามใดกต็ามเกี�ยวกบั
กฎหมายทอ้งถูิ�น ริวมถูงึหลักัจริยิธริริมแลัะจริริยาบริริณทางธรุิกจิ 
พนักงานที�ฝ่่าฝ่่นหลักัจริริยาบริริณจะถูกูลังโทษทางวนัิยสังูสัดุ
แลัะริวมถูงึการิเลักิจา้ง

คำาแนะนำาของเรา
ถาม ฉันจะอา่นนโยบายที�อา้งองิถูงึในหลักัจริริยาบริริณของเริา
ไดจ้ากไหน
 
ติอบ นโยบายบริษัิทไดม้กีาริปริะกาศไวบ้น BarnesNet ภายใต ้
หวัขอ้ “แหลัง่ขอ้มลูัของบริษัิท (Company Resources)” หาก
คณุไมไ่ดรั้ิบสัทิธิ�ใหเ้ขา้ถูงึนโยบายบริษัิทบน BarnesNet โปริด
สัอบถูามผิูจั้ดการิของคณุหริอ่ตวัแทนฝ่่ายทรัิพยากริบคุคลั ซื่ึ�ง
จะสัามาริถูจัดหาสัำาเนาของนโยบายที�ตอ้งการิใหค้ณุได ้

ควัามรบัผดิชอบเพัิ�มเติมิสัำาหรบั
ผูจ้ดัการและหวััหนา้งาน
ผิูจั้ดการิแลัะหวัหนา้งานมหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบพเิศษในการิเป็น
ผิูน้ำาตามคณุคา่ของ Barnes แลัะเป็นผิูส้ันับสันุนหลักัจริริยา
บริริณของเริา โดยตอ้งดำาเนนิการิในขั �นตอนตา่ง ๆ เพ่�อสัริา้ง
อทิธพิลัเช้งิบวกใหก้บัพนักงาน แลัะสัริา้งสัภาพแวดลัอ้มที�
พนักงานริูส้ักึสับายใจที�จะตั �งคำาถูามหริอ่ขอ้กงัวลั โดยไม่
ตอ้งเกริงวา่จะถูกูตอบโตห้ริอ่แกแ้คน้ นอกจากนี� ผิูจั้ดการิ
แลัะหวัหนา้งานยงัมหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบดงัตอ่ไปนี�

• ใหเ้วลัากบัพนักงานในการิเขา้ริว่มการิฝึ่กอบริมที�จำาเป็น
• ดำาเนนิการิอยา่งเป็นมอ่อาช้พีแลัะทนัทว่งทเีม่�อมคีำาถูาม

หริอ่ขอ้กงัวลั
• ไมป่ริะนปีริะนอมในเริ่�องของความปลัอดภยัหริอ่การิปฏิบิตั ิ

ตามกฎริะเบยีบเพ่�อใหไ้ดม้าซื่ึ�งผิลัลัพัธท์างธรุิกจิ
• ไมก่ำาหนดกฎริะเบยีบหริอ่นโยบายที�มคีวามเขม้งวดนอ้ย

กวา่หลักัจริริยาบริริณของเริา
• ทำาตวัเป็นแบบอยา่งที�ดโีดยปฏิบิตัติามหลักัจริริยาบริริณ

ของเริา
• ยอมรัิบแลัะใหร้ิางวลััแกผ่ิูท้ี�มพีฤตกิริริมที�เป็นตวัอยา่งของ

ความยดึมั�นในหลักัจริริยาบริริณของเริา

ควัามรบัผดิชอบของเรา
Barnes มชี้่�อเสัยีงอนัเป็นเลัศิ เพ่�อปกป้องช้่�อเสัยีงนั�น เริาทกุคน
มหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบในการิทำาสัิ�งตอ่ไปนี�
• ปฏิบิตัติามหลักัจริริยาบริริณแลัะนโยบาย ขั �นตอน แลัะ

แนวทางอ่�น ๆ ของบริษัิท

• เขา้ริว่มการิฝึ่กอบริมที�ไดรั้ิบมอบหมายใหต้ริงเวลัา

• ถูามคำาถูามหากเริามขีอ้สังสัยัหริอ่ขอ้กงัวลัใด ๆ

• ริายงานพฤตกิริริมที�มคีวามเป็นไปไดว้า่จะผิดิกฎหมายหริอ่
ผิดิหลักัจริยิธริริม หริอ่การิฝ่่าฝ่่นหลักัจริริยาบริริณของเริาหริอ่
นโยบายบริษัิทที�เกี�ยวขอ้ง

• ไมต่อบโตใ้คริกต็ามที�ตั �งคำาถูามหริอ่ขอ้กงัวลัโดยสัจุริติใจ

• ใหค้วามริว่มมอ่อยา่งเต็มที�แลัะใหข้อ้มลูัตามความจริงิในการิ
ตริวจสัอบ การิสัอบถูาม หริอ่การิสัอบสัวนใด ๆ
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การขอคำาปรกึษัาและแจง้ขอ้กงัวัล
เริาทกุคนตอ้งริูส้ักึสับายใจที�จะตั �งคำาถูามแลัะขอ้กงัวลั บริษัิท
ของเริาใหค้วามสัำาคญักบัทกุคำาถูามแลัะขอ้กงัวลัอยา่งจริงิจัง 
บางครัิ �งคณุอาจตอ้งการิความช้ว่ยเหลัอ่ในการิตอบคำาถูามแลัะ
ตดัสันิใจ หากไมแ่น่ใจ ควริถูามกอ่นแลัว้จงึลังมอ่ทำา
เริามบีคุลัากริมากมายที�คณุสัามาริถูขอคำาแนะนำาหริอ่แจง้ขอ้
กงัวลั ไดแ้ก่
• ผิูจั้ดการิหริอ่หวัหนา้งานทกุคน
• ตวัแทนฝ่่ายทรัิพยากริบคุคลัของคณุ
• ผิูต้ริวจการิ
• เจา้หนา้ที�กำากบัดแูลัการิปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบสัากลั
• ที�ปริกึษาทั�วไป
• ทนายความในฝ่่ายบริกิาริทางกฎหมาย
• เคริ่�องมอ่ริายงานเกี�ยวกบัการิปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบ

ของ Barnes

เริาทกุคนมหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบในการิริายงานโดยสัจุริติใจเกี�ยวกบั
การิลัะเมดิหลักัจริริยาบริริณที�สังสัยัวา่เกดิขึ�นหริอ่อาจเกดิขึ�น 
ริวมถูงึการิลัะเมดินโยบายของบริษัิทหริอ่กฎหมายใด ๆ โปริด
ทริาบวา่คณุสัามาริถูพดูคยุกบัตวัแทนฝ่่ายทรัิพยากริบคุคลั 
หวัหนา้งาน หริอ่ฝ่่ายบริกิาริทางกฎหมายแลัะการิปฏิบิตัติามกฎ
ริะเบยีบไดท้กุเม่�อ เม่�อพดูถูงึการิริายงานขอ้กงัวลั เริามนีโยบาย
ที�เปิดกวา้ง 

นอกจากนี�คณุยงัสัามาริถูริายงานขอ้กงัวลัแบบไมร่ิะบชุ้่�อ โดย
ใช้เ้คริ่�องมอ่ริายงานเกี�ยวกบัการิปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบของ
บริษัิท เคริ่�องมอ่ริายงานเกี�ยวกบัการิปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบ
พริอ้มใหบ้ริกิาริตลัอด 24 ช้ั�วโมง 7 วนัตอ่สัปัดาห ์ผิูใ้หบ้ริกิาริ
อสิัริะจากภายนอกจะเป็นผิูต้อบ โดยริองรัิบทกุภาษาที�พนักงาน
ของเริาใช้ ้บริษัิทของเริาจะดำาเนนิตามขั �นตอนที�เหมาะสัม
ทั �งหมดเพ่�อรัิกษาความลับัแลัะไมร่ิะบตุวัตนของใคริกต็าม
ที�ทำาการิริายงานหริอ่แจง้ขอ้กงัวลัโดยสัจุริติใจ ตอ่ไปนี�คอ่
ขอ้มลูัตดิตอ่สัำาหรัิบเคริ่�องมอ่ริายงาน:
• ทางโทริศพัท:์ 

โปริดเขา้ไปที�หมายเลัขโทริศพัทส์ัำาหรัิบเคริ่�องมอ่ริายงาน
ของเริา เพ่�อคน้หาหมายเลัขโทริศพัทส์ัำาหรัิบปริะเทศหริอ่
ภมูภิาคของคณุ

• ทางอนิเทอริเ์น็ต:
http://barnesgroupinc.ethicspoint.com 

• ทางไปริษณีย:์
เคริ่�องมอ่ริายงานเกี�ยวกบัการิปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบของ
บริษัิท Barnes
P.O. PMB 3767
13950 Ballantyne Corporate Place Ste. 300
Charlotte, NC 28277-2712

หากคณุพบเห็น หริอ่เป็นผิูก้ริะทำา หริอ่ทริาบเกี�ยวกบัการิลัะเมดิ
ที�อาจเกดิขึ�น คณุควริริายงานไปยงัช้อ่งทางที�ริะบไุวข้า้งตน้อยา่ง
นอ้ยหนึ�งช้อ่งทางโดยทนัท ีไมค่วริทำาการิตริวจสัอบดว้ยตนเอง

Barnes มนีโยบายการิไมต่อบโต ้เริาจะไมย่อมใหม้กีาริตอบโต ้
ในริปูแบบใดกต็ามตอ่บคุคลัใดกต็ามที�ตั �งคำาถูามหริอ่ขอ้กงัวลั
โดยสัจุริติใจ “สัจุริติใจ” หมายถูงึ ริายงานอยา่งตริงไปตริงมา 
จริงิใจ แลัะคริบถูว้นตามขอ้มลูัที�บคุคลันั�นทริาบทั �งหมด

คำาแนะนำาของเรา
ถาม ฉันสัามาริถูริายงานแบบไมร่ิะบชุ้่�อไดห้ริอ่ไม่
 
ติอบ ได ้โดยใช้เ้คริ่�องมอ่ริายงานเกี�ยวกบัการิปฏิบิตัติามกฎ
ริะเบยีบของบริษัิท แตก่ริะนั�นก็อาจทำาใหก้าริตริวจสัอบขอ้
กงัวลัของคณุทำาไดย้ากขึ�น หากเริาไมส่ัามาริถูตดิตอ่คณุเพ่�อ
ขอขอ้มลูัเพิ�มเตมิได ้นอกจากนี�การิริะบชุ้่�อแลัะขอ้มลูัตดิตอ่
ของคณุยงัช้ว่ยใหเ้ริาสัามาริถูแจง้ใหค้ณุทริาบเกี�ยวกบัสัถูานะ
ของการิสัอบสัวนดว้ย โปริดจำาไวว้า่ เริาจะดำาเนนิการิตามขั �น
ตอนที�เหมาะสัมทั �งหมดในริะหวา่งกริะบวนการิตริวจสัอบหริอ่
สัอบสัวน ทั �งนี�เพ่�อรัิกษาความลับัแลัะการิไมเ่ปิดเผิยตวัตน
ของใคริกต็ามที�ตั �งคำาถูามหริอ่ขอ้กงัวลัดว้ยความสัจุริติใจ แลัะ
สันับสันุนหลักัการิไมต่อบโตข้องเริา

การติดัสันิใจอย่า่งมจ่รยิ่ธรรม
เม่�อตอ้งการิตดัสันิใจอยา่งถูกูตอ้ง ใหถู้ามตวัเองดว้ยคำาถูาม
ตอ่ไปนี�

ฉันกำาลังัปฏิบิตัติามกฎหมาย นโยบาย หริอ่แนวปฏิบิตั ิ
ที�เกี�ยวขอ้งหริอ่ไม่

ฉันกำาลังัดำาเนนิการิเพ่�อผิลัปริะโยช้นส์ังูสัดุของบริษัิท 
โดยการิตดัสันิใจที�สัอดคลัอ้งกบัคณุคา่ของ Barnes 
หริอ่ไม่

ฉันไดป้ริกึษากบัใคริบางคนในบริษัิทของเริา เพ่�อช้ว่ย
เหลัอ่ในการิตดัสันิใจของฉันหริอ่ไม่

ฉันจะริูส้ักึสับายใจหริอ่ไม ่ถูา้เพ่�อนริว่มงาน คริอบครัิว 
เพ่�อนฝ่งู หริอ่สัาธาริณช้นทริาบถูงึการิตดัสันิใจของฉัน

หากคำาตอบสัำาหรัิบคำาถูามเหลัา่นี�ทั �งหมดคอ่ใช้ ่ใหด้ำาเนนิการิ
ตอ่ไปดว้ยความมั�นใจ โดยทริาบวา่คณุกำาลังัสันับสันุนความยดึ
มั�นของเริาที�มตีอ่ความซื่่�อสัตัยส์ัจุริติ การิสัริา้งนวตักริริมแลัะ
ววิฒันาการิ
หากมคีำาตอบวา่ ไมใ่ช้ ่สัำาหรัิบคำาถูามใดกต็าม หริอ่หากคณุไม่
แน่ใจ ใหข้อความช้ว่ยเหลัอ่จากช้อ่งทางสันับสันุนของคณุ กอ่น
ที�จะตดัสันิใจดำาเนนิการิตอ่

https://www.barnesgroupinc.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-EthicsPoint-Dialing-Instructions.pdf
https://www.barnesgroupinc.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-EthicsPoint-Dialing-Instructions.pdf
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การิดำาเนนิการิเพ่�อปริะโยช้น์
สังูสัดุของบริษัิทเริา
ควัามซื่่�อสัตัิย่ส์ัจุรติิ นวัตัิกรรม วัวิัฒันาการ
ความสัมัพันธอ์นัด ีความนยิม แลัะช้่�อเสัยีงที�ดอียา่งตอ่เน่�องของเริาตอ้งอาศยัการิปฏิบิตัทิี�
สัอดคลัอ้งกบัหลักัจริยิธริริมแลัะจริริยาบริริณทางธรุิกจิของเริา แลัะเป็นไปเพ่�อผิลัปริะโยช้นส์ังูสัดุ
ของบริษัิทเริา

“ทกุสัิ�งที�เริาทำาตอ้งคำานงึถูงึผิลัปริะโยช้นส์ังูสัดุของบริษัิทเป็นที�ตั �ง การิใหค้วามสัำาคญั
กบับริษัิทเป็นอนัดบัแริก ทำาใหเ้ริามั�นใจไดว้า่เริาเป็นตวัแทนของผิูม้สีัว่นไดส้ัว่นเสัยีใน
ทกุสัิ�งที�เริาทำา”
 
อนัเดริยีสั มลูัเลัอริ์
ริองปริะธานฝ่่ายปฏิบิตักิาริสัากลั (Global Operations) 
โซื่ลัชู้นัแมพ่มิพ์
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ควัามเช่�อของเรา
เริาใหค้วามสัำาคญักบัผิลัปริะโยช้นข์อง Barnes แลัะลักูคา้เหนอ่
ปริะโยช้นส์ัว่นตนของเริา เพ่�อใหเ้ริาสัามาริถูทำาการิตดัสันิใจทาง
ธรุิกจิไดอ้ยา่งช้าญฉลัาดโดยปริาศจากความลัำาเอยีง ผิลัปริะโยช้น์
ทบัซื่อ้น หริอ่แมแ้ตส่ั ิ�งที�ดเูหมอ่นเป็นผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้น จะสัง่
ผิลัในดา้นลับตอ่ความซื่่�อสัตัยส์ัจุริติแลัะช้่�อเสัยีงของเริา

เหติผุลของเรา
การิตดัสันิใจที�ถูกูตอ้งแลัะเป็นกลัางโดยปริาศจากผิลัปริะโยช้น์
ทบัซื่อ้นทำาใหเ้ริาไดรั้ิบความไวว้างใจจากผิูม้สีัว่นไดส้ัว่น
เสัยี แลัะรัิกษาความสัอดคลัอ้งกนัทั�วทั �งบริษัิท ซื่ึ�งจะนำาไปสัู่
นวตักริริมแลัะผิลัลัพัธท์ี�ดยี ิ�งขึ�น 

การกระที่ำาของเรา
• ตริะหนักวา่ความสัมัพันธส์ัว่นตวัอาจเขา้มาแทริกแซื่งความ

เป็นกลัางของเริาแลัะทำาใหเ้กดิผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้นได ้

• เปิดเผิยเกี�ยวกบัผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้นที�เกดิขึ�นจริงิหริอ่อาจ
เกดิขึ�นกบัตวัแทนฝ่่ายทรัิพยากริบคุคลัหริอ่ฝ่่ายบริกิาริทาง
กฎหมายของคณุโดยทนัท ีตวัอยา่งของผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้น 
ไดแ้ก่

• ผิลัปริะโยช้นห์ริอ่ความสัมัพันธส์ัว่นตวัใด ๆ ของคณุกบั
พนักงานริายอ่�น ซื่พัพลัายเออริ ์ผิูข้าย ตวัแทน ที�ปริกึษา 
ลักูคา้ หริอ่คูแ่ขง่

• ความสัมัพันธใ์นคริอบครัิวที�อาจมอีทิธพิลัโดยตริงหริอ่โดย
ออ้มตอ่การิจา้งงานเคริอ่ญาตขิองคณุที� Barnes

• การิจา้งงานภายนอก

• ผิลัปริะโยช้นท์างการิเงนิที�อาจมอีทิธพิลัตอ่การิตดัสันิใจ
ของคณุเกี�ยวกบัเริ่�องของ Barnes

• ควริขอคำาแนะนำาจากตวัแทนฝ่่ายทรัิพยากริบคุคลัหริอ่ฝ่่าย
บริกิาริทางกฎหมายของคณุ หากคณุสังสัยัวา่อาจมผีิลั
ปริะโยช้นท์บัซื่อ้น

การิตริะหนักแลัะหลักีเลัี�ยง
ผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้น

ผลประโย่ชนท์ี่บัซื่อ้นที่่�พับที่ ั�วัไป
ควัามสัมัพันัธใ์นที่่�ที่ำางาน ความสัมัพันธส์ัว่นตวักบัผิูอ้่�นใน
ที�ทำางานอาจทำาใหเ้กดิการิเลัน่พริริคเลัน่พวก แมแ้ตส่ั ิ�งที�ดู
เหมอ่นเป็นความลัำาเอยีงก็สัามาริถูบอ่นทำาลัายความแข็งแกริง่
ของทมีงานเริา

ผลประโย่ชนท์ี่บัซื่อ้นคอ่อะไร
ผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้นเกดิขึ�นเม่�อเริ่�องสัว่นตวัของคณุเขา้มา
แทริกแซื่งความสัามาริถูในการิตดัสันิใจอยา่งเป็นกลัางเกี�ยว
กบังาน 

คำาแนะนำาของเรา
ถาม ฉันทำางานดา้นการิจัดซื่่�อแลัะจำาเป็นตอ้งเปลัี�ยนซื่พัพลัาย
เออริเ์ป็นริายใหมท่นัท ีเพ่�อใหเ้ริาสัามาริถูดำาเนนิการิตาม
กำาหนดเวลัาของลักูคา้ได ้พี�ช้ายของฉันเป็นเจา้ของบริษัิทที�
จัดหาวสััดทุี�เริาตอ้งการิในอตัริาที�ถูกูกวา่ ฉันจะจา้งบริษัิทของพี�
ช้ายไดห้ริอ่ไม่
 
ติอบ อนัดบัแริก คณุตอ้งเปิดเผิยเกี�ยวกบัผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้น
ที�อาจเกดิขึ�นกบัผิูจั้ดการิแลัะฝ่่ายทรัิพยากริบคุคลัของคณุ คณุ
อาจแนะนำาบริษัิทพี�ช้ายของคณุใหก้บัฝ่่ายจัดซื่่�อ ซื่ึ�งจะดำาเนนิ
การิไปตามกริะบวนการิมาตริฐานในการิคดัเลัอ่กซื่พัพลัายเออริ ์
แตค่ณุจะไมไ่ดม้สีัว่นริว่มในการิตดัสันิใจใด ๆ เกี�ยวกบับริษัิท
ของพี�ช้าย โปริดจำาไวว้า่ เริาควริหลักีเลัี�ยงสัิ�งที�ดเูหมอ่นเป็นการิ
เลัน่พริริคเลัน่พวก แลัะปฏิบิตัติามกริะบวนการิมาตริฐานเสัมอ
 
ถาม ฉันเป็นวศิวกริที�ทำางานในศนูยน์วตักริริมของเริา ในการิ
ปริะช้มุเม่�อเร็ิว ๆ นี�ที�ฉันไดเ้ขา้ริว่ม ฉันไดรั้ิบคำาขอจากตวัแทน
ของสัมาคมอตุสัาหกริริมหุน่ยนตใ์หส้ัง่โปริแกริมการิรัิบริอง 30 
ช้ั�วโมงไปให ้ซื่ึ�งพวกเขาจะจา่ยคา่จา้งใหฉั้นเล็ักนอ้ย ฉันยอมรัิบ
ขอ้เสันอนี�ไดห้ริอ่ไม่
 
ติอบ  ไมไ่ด ้คณุไมส่ัามาริถูรัิบเงนิสัำาหรัิบโอกาสัที�ไดรั้ิบจาก
ภายนอกอนัเน่�องมาจากการิที�คณุเป็นพนักงานของ Barnes 
ควริพดูคยุกบัหวัหนา้งานของคณุเกี�ยวกบัเริ่�องนี� หากเป็นสัิ�งที�
จะเป็นปริะโยช้นต์อ่ Barnes โดยริวม คณุอาจจะสัามาริถูเขา้ไป
มสีัว่นริว่มได ้แตใ่นกริณีนี� ทางสัมาคมจะไมส่ัามาริถูช้ำาริะเงนิให ้
คณุไดโ้ดยตริง

ผลประโย่ชนท์ี่บัซื่อ้นที่่�พับที่ ั�วัไป (ติอ่)

ควัามสัมัพันัธท์ี่างธรุกจิ เริาไมค่วริเขา้ไปมสีัว่นริว่มในการิ
ตดัสันิใจวา่จะเลัอ่กใช้ผ้ิูข้ายหริอ่ซื่พัพลัายเออริห์ริอ่ไม ่หากเริา
มคีวามสัมัพันธส์ัว่นตวักบัคนที�ทำางานในบริษัิทนั�น ความสัมัพันธ์
กบัคูแ่ขง่กอ็าจสัริา้งปัญหาไดเ้ช้น่กนั 
 
การจา้งงานภาย่นอก ตริวจสัอบใหแ้น่ใจวา่งานภายนอกหริอ่
กจิกริริมอ่�น ๆ ไมเ่ป็นอปุสัริริคตอ่หนา้ที�รัิบผิดิช้อบหริอ่การิการิ
ทำางานใหก้บั Barnes การิทำางานใหก้บัคูแ่ขง่หริอ่ซื่พัพลัาย 
เออริข์อง Barnes จะทำาใหเ้กดิผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้น
 
ผลประโย่ชนท์ี่างการเงนิ การิลังทนุในธรุิกจิที�เช้่�อมโยงกบั 
Barnes อาจเป็นผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้น ควริตริวจสัอบใหแ้น่ใจ
วา่การิลังทนุสัว่นตวั แลัะการิลังทนุของเพ่�อนแลัะเคริอ่ญาต ิจะ
ไมม่อีทิธพิลัตอ่การิตดัสันิใจของเริาที�ทำาในนามของบริษัิท 

สัถูานการิณเ์หลัา่นี�ไมไ่ดค้ริอบคลัมุกริณีทั �งหมดที�อาจมผีิลั
ปริะโยช้นท์บัซื่อ้นเกดิขึ�น หากคณุไมแ่น่ใจวา่มผีิลัปริะโยช้น์
ทบัซื่อ้นหริอ่ไม ่ควริขอคำาแนะนำา ในกริณีสัว่นใหญ ่เริาสัามาริถู
จัดการิกบัผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้นอยา่งริอบคอบได ้เม่�อมกีาริเปิด
เผิยอยา่งเหมาะสัม
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ควัามเช่�อของเรา
Barnes ดำาเนนิธรุิกจิอยา่งซื่่�อสัตัยต์ลัอดหลัายปีที�ผิา่นมาแลัะ
ผิา่นการิเปลัี�ยนแปลังมากมาย ขอ้มลูัของเริาตอ้งสัะทอ้นถูงึ
ธรุิกจิของเริาอยา่งถูกูตอ้ง แลัะขั �นตอนการิทำาบญัช้แีลัะริายงาน
ทางการิเงนิตอ้งเป็นธริริมแลัะใหข้อ้มลูัตามความจริงิ

เหติผุลของเรา
การิเกบ็บนัทกึที�ถูกูตอ้งช้ว่ยสันับสันุนใหธ้รุิกจิของเริามคีวาม
มั�นคงแข็งแกริง่ในริะยะยาว การิตดัสันิใจเช้งิกลัยทุธต์อ้งขึ�นอยู่
กบัขอ้มลูัที�ถูกูตอ้ง แลัะในฐานะบริษัิท เริาอาศยัการิตดัสันิใจดงั
กลัา่วเพ่�อกา้วไปขา้งหนา้ นอกจากนี� เริายงัเป็นบริษัิทมหาช้น 
ซื่ึ�งหมายความวา่เริามหีนา้ที�ตริวจสัอบใหแ้น่ใจวา่บนัทกึแลัะ
ริายงานทางการิเงนิของเริาสัะทอ้นถูงึการิทำาริายการิธรุิกจิอยา่ง
สัมบรูิณแ์ลัะถูกูตอ้ง แลัะเป็นไปตามขอ้กำาหนดดา้นกฎริะเบยีบ

การกระที่ำาของเรา
เริามบีนัทกึที�ถูกูตอ้งอยูเ่สัมอ โดยการิปฏิบิตัดิงันี�

• ทำาบญัช้แีลัะบนัทกึที�คริบถูว้น ถูกูตอ้ง แลัะทนัเวลัาอยูเ่สัมอ

• ปฏิบิตัติามหลักัการิบญัช้ทีี�รัิบริองทั�วไป (GAAP) แลัะ
นโยบายของ Barnes เกี�ยวกบัการิริายงานทางการิเงนิแลัะ
การิควบคมุภายใน

• ปฏิบิตัติามกฎหมายแลัะขอ้บงัคบัทางการิเงนิ

• สัง่ริายงานไปยงัสัหรัิฐอเมริกิาตามที�กำาหนด ริวมถูงึหน่วยงาน
กำากบัดแูลัสัากลัอ่�น ๆ

• ใหค้วามริว่มมอ่อยา่งเปิดเผิย ตริงไปตริงมา แลัะเต็มที�กบัเจา้
หนา้ที�การิเงนิของบริษัิท แลัะผิูต้ริวจสัอบภายในแลัะภายนอก
ของเริา

• ทริาบถูงึความเสัี�ยงของการิเกบ็บนัทกึขอ้มลูัที�ไมถู่กูตอ้งหริอ่
เป็นเท็จ แลัะสั่�อสัาริความเสัี�ยงดงักลัา่วใหผ้ิูท้ี�เกี�ยวขอ้งรัิบ
ทริาบ

• เกบ็รัิกษาแลัะกำาจัดบนัทกึตามกฎหมายแลัะขอ้กำาหนดการิ
เกบ็รัิกษาบนัทกึของบริษัิท

• ปฏิบิตัติามหนังสัอ่แจง้ใหม้กีาริเกบ็รัิกษาบนัทกึจากฝ่่าย
บริกิาริทางกฎหมาย

พนักงานทกุคนมหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบในการิปฏิบิตัติามริะเบยีบการิ
ควบคมุภายในของเริา แลัะเกบ็รัิกษาบนัทกึที�สัะทอ้นถูงึการิทำา
ริายการิธรุิกจิของเริาอยา่งถูกูตอ้ง พนักงานบางตำาแหน่ง ริวม
ทั �งปริะธานเจา้หนา้ที�บริหิาริ (CEO) ปริะธานเจา้หนา้ที�ฝ่่ายการิ
เงนิ (CFO) ผิูค้วบคมุ (Controller) แลัะพนักงานฝ่่ายบญัช้ตีอ้ง
ปฏิบิตัติามมาตริฐานที�สังูกวา่ การิริายงานทางการิเงนิที�เป็นเท็จ
นั�นเป็นขอ้หา้ม

การิเกบ็บนัทกึที�ถูกูตอ้ง

หนงัสัอ่แจง้ใหม้ก่ารเก็บรกัษัา
บนัที่กึ คอ่อะไร
ในบางครัิ �งฝ่่ายบริกิาริทางกฎหมายจะสัามาริถูทริาบถูงึเริ่�องที�
อาจนำาไปสัูก่าริสัอบสัวนหริอ่การิดำาเนนิคด ีจากนั�นฝ่่ายบริกิาริ
ทางกฎหมายอาจออกหนังสัอ่แจง้ใหม้กีาริเกบ็รัิกษาบนัทกึ
ที�อาจจำาเป็นตอ้งใช้ใ้นกริณีดงักลัา่ว ในกริณีเหลัา่นี� เริาตอ้ง
ปฏิบิตัติามคำาแนะนำาของฝ่่ายบริกิาริทางกฎหมายแลัะเกบ็
รัิกษาเอกสัาริที�เกี�ยวขอ้ง

การติรวัจสัอบและการสัอบสัวัน
ในบางครัิ �ง เริาอาจมกีาริตริวจสัอบหริอ่การิสัอบสัวนจากภายใน
หริอ่ภายนอก เริาทกุคนมหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบริว่มกนัในการิใหค้วาม
ริว่มมอ่ในสัถูานการิณเ์หลัา่นี� ผิูต้ริวจสัอบแลัะผิูส้ัอบสัวนอาจ
ขอขอ้มลูัที�เฉพาะเจาะจง หากคณุไมแ่น่ใจวา่ผิูต้ริวจสัอบบญัช้ี
หริอ่ผิูส้ัอบสัวนมสีัทิธิ�ไดรั้ิบขอ้มลูัใดบา้ง โปริดขอคำาแนะนำาจาก
ฝ่่ายบริกิาริทางกฎหมาย หากคณุจำาเป็นตอ้งจัดทำาขอ้มลูั ควริ
ตริวจสัอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูันั�นถูกูตอ้ง แลัะเกบ็ขอ้มลูัแลัะการิ
สัอบสัวนไวเ้ป็นความลับั

บนัที่กึที่างธรุกจิ
บนัทกึทางธรุิกจิแลัะการิเงนิมหีลัายริปูแบบ ทั �งแบบกริะดาษ
แลัะแบบอเิล็ักทริอนกิสั ์ตวัอยา่งเช้น่
• ขอ้มลูัสันิคา้คงคลังัแลัะริายงานการิผิลัติ
• ใบสัั�งซื่่�อแลัะใบแจง้หนี�
• แฟ้ิมบคุลัากริ
• อเีมลัแลัะจดหมายโตต้อบอ่�น ๆ (บนัทกึช้ว่ยจำา ขอ้ความ

โตต้อบแบบทนัท ีขอ้ความตวัอกัษริ จดหมาย ฯลัฯ)
• นโยบายแลัะขั �นตอน
• สัญัญา
• ซื่อฟิตแ์วริ์
• การิวเิคริาะห ์กำาหนดการิ สัตูริ ตาริาง แลัะแบบจำาลัอง

ทางการิเงนิ
 
ริายการินี�ไมไ่ดค้ริอบคลัมุทั �งหมด หากคณุไมแ่น่ใจเกี�ยวกบั
วธิทีี�ดทีี�สัดุในการิเกบ็ รัิกษา แลัะกำาจัดบนัทกึของบริษัิท ควริ
สัอบถูามหวัหนา้งานของคณุ นอกจากนี�คณุยงัสัามาริถูอา่นจาก
นโยบายการิเกบ็รัิกษาบนัทกึไดด้ว้ย

การราย่งานที่างการเงนิที่่�เป็น
เท็ี่จคอ่อะไร
โดยทั�วไป การิริายงานทางการิเงนิที�เป็นเท็จนั�นเป็นการิจงใจ
ทำาใหเ้ขา้ใจผิดิหริอ่ไมส่ัมบรูิณ ์ซื่ึ�งอาจเกดิขึ�นไดห้ลัายริปูแบบ 
แลัะอาจเป็นผิลัมาจากความปริะมาทเลันิเลัอ่
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ควัามเช่�อของเรา
ในฐานะบริษัิทริะดบัโลัก Barnes ไดซ้ื่่�อทรัิพยส์ันิมากมาย 
ทรัิพยส์ันิเหลัา่นี�มคีวามสัำาคญัตอ่งานที�เริาทำา ทรัิพยส์ันิของ
บริษัิท ริวมถูงึพ่�นที�สัำานักงาน อปุกริณแ์ลัะเคริ่�องมอ่ในการิผิลัติ 
ยานพาหนะ คอมพวิเตอริ ์แลัะเคริอ่ขา่ย สัิ�งเหลัา่นี�เป็นเคริ่�องมอ่
สันับสันุนธรุิกจิของเริา เริาจะสัริา้งสัริริคส์ั ิ�งใหมไ่ดด้ทีี�สัดุเม่�อเริา
รัิกษาแลัะปกป้องทรัิพยส์ันิเหลัา่นั�น

เหติผุลของเรา
ความริูส้ักึสับายใจกบัสัภาพแวดลัอ้มจะช้ว่ยใหเ้ริาทำางานไดด้ี
ที�สัดุ เริาจำาเป็นตอ้งเขา้ถูงึทรัิพยากริที�ดทีี�สัดุเทา่ที�เป็นไปได ้
ริวมถูงึสัิ�งอำานวยความสัะดวก ยานพาหนะ แลัะวสััดสุั ิ�นเปลัอ่ง 
ทรัิพยากริเหลัา่นี�ไมส่ัามาริถูสันับสันุนวสิัยัทศันข์องเริาไดห้ากถูกู
นำาไปใช้อ้ยา่งไมเ่หมาะสัม

การกระที่ำาของเรา
เริาทกุคนสัามาริถูใช้ส้ัามญัสัำานกึในการิปกป้องทรัิพยส์ันิของ
บริษัิท เม่�อเริาทำาใหพ้่�นที�ทำางานสัะอาดแลัะไดรั้ิบการิดแูลั
อยา่งดอียูเ่สัมอ แลัะทำาใหแ้น่ใจวา่เทคโนโลัยขีองเริาไดรั้ิบ
การิปรัิบปริงุใหเ้ป็นปัจจบุนั เริาจะช้ว่ยลัดโอกาสัที�ทรัิพยส์ันิ
ของบริษัิทจะเสัยีหาย ควริแจง้ใหผ้ิูจั้ดการิของคณุทริาบ หากมี
อปุกริณเ์กี�ยวกบังานที�อาจจำาเป็นตอ้งซื่อ่มแซื่มหริอ่เปลัี�ยนใหม ่
การิกริะทำาเช้น่นี�ทำาใหม้คีวามมั�นใจตอ่ปริะสัทิธผิิลัในการิทำางาน 
ริวมถูงึความปลัอดภยัดว้ย

การิปกป้องทรัิพยส์ันิของบริษัิท

นอกจากนี� เริาช้ว่ยปกป้องทรัิพยส์ันิของบริษัิท โดยการิปฏิบิตัดิงันี�
• ออกจากริะบบคอมพวิเตอริแ์ลัะอปุกริณข์องบริษัิทเม่�อไมไ่ด ้

ใช้ง้าน

• ปฏิบิตัติามขั �นตอนการิรัิกษาความปลัอดภยัในการิเขา้แลัะออก
จากสัถูานที�ของบริษัิท

• จับตาเฝ้่าริะวงัการิโจริกริริม แลัะริายงานกจิกริริมที�น่าสังสัยั

• ปฏิบิตัติามขั �นตอนความปลัอดภยัทั �งหมดเม่�อใช้อ้ปุกริณข์อง
บริษัิท

• ปฏิบิตัติามริะเบยีบการิในการิใช้ท้รัิพยส์ันิของบริษัิท เช้น่ 
อปุกริณค์อมพวิเตอริ ์ยานพาหนะ แลัะผิลัติภณัฑ์์

• ปกป้องขอ้มลูั เคริอ่ขา่ย แลัะอปุกริณจ์ากการิเขา้ถูงึโดยไมไ่ด ้
รัิบอนุญาต โดยใช้ร้ิหสััผิา่นที�ปลัอดภยัแลัะการิเขา้ริหสััขอ้มลูั
ตามความจำาเป็น

• ริายงานกริณีที�สังสัยัวา่มกีาริใช้ง้านในทางที�ผิดิ หริอ่การิเขา้
ถูงึทรัิพยส์ันิของบริษัิทโดยไมไ่ดรั้ิบอนุญาต ริวมถูงึเคริอ่ขา่ย 
อปุกริณ ์แลัะขอ้มลูัของบริษัิท
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ควัามเช่�อของเรา
ขอ้มลูัที�เป็นความลับัของเริาเป็นสัว่นหนึ�งที�ทำาใหเ้ริาแตกตา่ง
จากคูแ่ขง่ แลัะทำาใหเ้ริามคีวามพเิศษไมเ่หมอ่นใคริ การิดำาเนนิ
การิดว้ยความซื่่�อสัตัยส์ัจุริติ หมายถูงึ การิปกป้องขอ้มลูันั�นจาก
การิใช้โ้ดยไมไ่ดรั้ิบอนุญาต

เหติผุลของเรา
วฒันธริริมแหง่การิสัริา้งนวตักริริมของเริาตอ้งขึ�นอยูก่บัขอ้มลูัที�
เป็นกริริมสัทิธิ� เม่�อเริาพัฒนาแนวคดิ ผิลัติภณัฑ์ ์แลัะบริกิาริใหม ่
ๆ เริาไดเ้สัริมิความสัามาริถูของเริาในการิปรัิบตวัแลัะพัฒนา เริา
ตอ้งปกป้องขอ้มลูันี�เพ่�อที�จะใช้ป้ริะโยช้นส์ังูสัดุจากขอ้มลูัแลัะ
รัิกษาสัถูานะในการิแขง่ขนั

การกระที่ำาของเรา
เริาปกป้องขอ้มลูัที�เป็นความลับัแลัะเป็นกริริมสัทิธิ� โดยการิ
ปฏิบิตัดิงันี�
• แบง่ปันขอ้มลูัดงักลัา่วเฉพาะกบัพนักงานหริอ่บคุคลัภายนอก

ที�ไดรั้ิบอนุญาตใหใ้ช้เ้ทา่นั�น

• ใช้ข้อ้ตกลังดา้นการิไมเ่ปิดเผิยขอ้มลูั ใบอนุญาต บริกิาริ แลัะ
ความริว่มมอ่กบับคุคลัภายนอก

• ตดิป้ายกำากบัแฟ้ิมหริอ่เอกสัาริอยา่งช้ดัเจนวา่เป็น “ความลับั” 
ตามความเหมาะสัม

• รัิกษาความปลัอดภยัของเอกสัาริ ขอ้มลูั แลัะอปุกริณด์ว้ย
มาตริการิทางกายภาพ ริหสััผิา่น แลัะการิเขา้ริหสััขอ้มลูั

• ไมพ่ดูคยุเริ่�องที�เป็นความลับัในที�สัาธาริณะ หริอ่ทำาใหผ้ิูอ้ ่�น
มองเห็นได ้(เช้น่ เม่�อใช้ง้านแล็ัปท็อปในริา้นกาแฟิ)

• ดแูลัผิูม้าเยอ่นไมใ่หเ้ขา้ไปในเขตหวงหา้ม

• ริายงานการิลัะเมดิใด ๆ เพ่�อใหส้ัามาริถูแกไ้ขไดท้นัทว่งที

การิปกป้องขอ้มลูัที�เป็นความลับัแลัะ 
เป็นกริริมสัทิธิ�ของบริษัิท

สัิ�งสัำาคญัคอ่เริาจะตอ้งไมแ่บง่ปันหริอ่แสัวงหาขอ้มลูัที�เป็นความ
ลับัของบคุคลัภายนอก ริวมถูงึขอ้มลูัที�เป็นความลับัของอดตี
นายจา้ง

ติวััอย่า่งของขอ้มลูที่่�เป็นควัาม
ลบัมอ่ะไรบา้ง
ขอ้มลูัธรุิกจิที�เป็นความลับัมหีลัายริปูแบบ ตวัอยา่งเช้น่
• ขอ้มลูัที�เป็นกริริมสัทิธิ� เช้น่ ซื่อฟิตแ์วริ ์การิออกแบบ

อตุสัาหกริริม แลัะกริะบวนการิผิลัติ
• ความลับัทางการิคา้แลัะทรัิพยส์ันิทางปัญญาอ่�น ๆ ที�ไมเ่ปิด

เผิยตอ่สัาธาริณะ
• ขอ้มลูัทางการิเงนิที�ไมเ่ปิดเผิยตอ่สัาธาริณะ เช้น่ ริาคาแลัะการิ

ปริะมาณการิ
• ผิลัติภณัฑ์ใ์หมแ่ลัะแผินการิตลัาด
• ริายช้่�อลักูคา้แลัะผิูจั้ดหาวตัถูดุบิ
• แนวคดิแลัะขอ้มลูัการิวจัิยแลัะพัฒนา
• ขอ้มลูัที�เริามภีาริะผิกูพันตามสัญัญาในการิรัิกษาความลับั

ควัามเป็นสัว่ันติวััของพันกังาน
เริาเกบ็รัิกษาขอ้มลูัสัว่นตวัของพนักงานทกุคนใหป้ลัอดภยัแลัะ
เป็นความลับัตามขอ้บงัคบัดา้นความเป็นสัว่นตวัของขอ้มลูัที�
เกี�ยวขอ้ง ตวัอยา่งของขอ้มลูัสัว่นบคุคลัของพนักงาน ไดแ้ก่
• ช้่�อ
• ที�อยู่
• อเีมลัสัว่นตวั
• หมายเลัขปริะจำาตวัพนักงาน
• หมายเลัขปริะจำาตวัปริะช้าช้น
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ควัามเช่�อของเรา
คณุคา่ของบริษัิทเริาตั �งอยูบ่นพ่�นฐานของแนวทางที�เป็น
นวตักริริมในการิจัดหาผิลัติภณัฑ์แ์ลัะบริกิาริที�ผิา่นการิออกแบบ
มาเป็นอยา่งด ีหลักัทรัิพยข์องเริาที�ซื่่�อขายในตลัาดหลักัทรัิพย์
ควริสัะทอ้นถูงึมลูัคา่นั�น เริาจะไมใ่ช้ห้ริอ่แบง่ปันเน่�อหาหริอ่
ขอ้มลูัที�ไมเ่ปิดเผิยตอ่สัาธาริณะเพ่�อการิซื่่�อหริอ่ขายหลักัทรัิพย์
ในบริษัิทของเริาหริอ่บริษัิทอ่�นใด

การิหลักีเลัี�ยงการิซื่่�อขายหลักัทรัิพยโ์ดยใช้ ้
ขอ้มลูัภายใน

เน่�อหา ขอ้มลูที่่�ไมเ่ปิดเผย่ติอ่
สัาธารณะ และการซื่่�อขาย่หลกั
ที่รพััย่โ์ดย่ใชข้อ้มลูภาย่ใน
ในสัว่นหนึ�งของการิจา้งงาน เริาอาจทริาบขอ้มลูัของบริษัิทหริอ่
ขอ้มลูัเกี�ยวกบับริษัิทอ่�น ๆ ที�ริว่มธรุิกจิกบัเริา กอ่นที�บคุคลัทั�วไป
จะทริาบ สัิ�งนี�เริยีกวา่ "ขอ้มลูัที�เป็นสัาริะสัำาคญัแลัะไมเ่ปิดเผิย
ตอ่สัาธาริณะ" แลัะอาจมคีา่สัำาหรัิบนักลังทนุ ตวัอยา่งเช้น่
• ริายไดแ้ลัะการิคาดการิณร์ิายไดท้ี�ยงัไมเ่ปิดเผิย
• ขา่วการิควบริวมหริอ่ซื่่�อกจิการิ
• การิเปลัี�ยนผิูบ้ริหิาริริะดบัสังู
• สันิคา้ใหมห่ริอ่การิปรัิบปริงุพัฒนา
• เหตกุาริณส์ัำาคญัที�อาจสัง่ผิลัตอ่ริาคาหุน้

การิใช้ห้ริอ่แบง่ปันขอ้มลูัที�เป็นสัาริะสัำาคญัแลัะไมเ่ปิดเผิยตอ่
สัาธาริณะเพ่�อการิซื่่�อหริอ่ขายหุน้ถูอ่เป็นการิซื่่�อขายหลักัทรัิพย์
โดยใช้ข้อ้มลูัภายใน การิกริะทำาเช้น่นี�ไมเ่ป็นธริริม ผิดิกฎหมาย 
แลัะสัามาริถูบดิเบอ่นตลัาดโดยริวมได ้

เหติผุลของเรา
ช้่�อเสัยีงของเริาขึ�นอยูก่บัความไวว้างใจที�เริาสัริา้งใหก้บัลักูคา้ 
นักลังทนุ แลัะพันธมติริทางธรุิกจิ การิซื่่�อขายหลักัทรัิพยโ์ดย
ใช้ข้อ้มลูัภายในเป็นการิลัะเมดิความไวว้างใจนั�น โดยการิใช้ ้
ปริะโยช้นจ์ากขอ้มลูัที�ไมเ่ปิดเผิยตอ่สัาธาริณะเพ่�อผิลัปริะโยช้น์
ทางการิเงนิ นอกจากนี�การิซื่่�อขายหลักัทรัิพยโ์ดยใช้ข้อ้มลูั
ภายในยงัเป็นความผิดิริา้ยแริงที�อาจทำาใหถู้กูปรัิบเป็นเงนิ
จำานวนมากแลัะแมก้ริะทั�งจำาคกุ

การกระที่ำาของเรา
เริาป้องกนัไมใ่หม้กีาริซื่่�อขายหลักัทรัิพยโ์ดยใช้ข้อ้มลูัภายใน 
โดยการิปฏิบิตัดิงันี�
• ไมซ่ื่่�อหริอ่ขายหุน้ใน Barnes หริอ่บริษัิทอ่�นใดที�มกีาริซื่่�อขาย

ในตลัาดหลักัทรัิพยห์ากเริามขีอ้มลูัภายใน

• ไมซ่ื่่�อหริอ่ขายหุน้จนกวา่ขอ้มลูัภายในเกี�ยวกบับริษัิทจะกลัาย
เป็นขอ้มลูัที�มอียูท่ั�วไป แลัะผิูล้ังทนุมโีอกาสัที�จะปริะเมนิ
ขอ้มลูั

• ไมเ่ปิดเผิยขอ้มลูัภายในแกบ่คุคลัภายนอกของ Barnes ริวม
ถูงึสัมาช้กิในคริอบครัิว เคริอ่ญาต ิหริอ่เพ่�อนฝ่งู

• แบง่ปันขอ้มลูัภายในกบัเพ่�อนพนักงานเฉพาะในกริณีที� 
"จำาเป็นตอ้งทริาบ" เทา่นั�น

• หลักีเลัี�ยงแมก้ริะทั�งสัิ�งที�ดเูหมอ่นเป็นการิซื่่�อขายหลักัทรัิพย์
โดยใช้ข้อ้มลูัภายใน

• ไมเ่ขา้ไปมสีัว่นริว่มใน "การิแจง้ขา่วลับั"

• ไมเ่ผิยแพริข่อ้มลูัเท็จหริอ่กริะทำาการิใด ๆ เพ่�อควบคมุริาคา
ของหลักัทรัิพยใ์นตลัาดหลักัทรัิพย์

“การแจง้ขา่วัลบั” คอ่อะไร
การิแจง้ขอ้มลูัที�เป็นสัาริะสัำาคญัแลัะไมเ่ปิดเผิยตอ่สัาธาริณะแก่
ผิูอ้ ่�นเริยีกวา่ "การิแจง้ขา่วลับั" ซื่ึ�งอาจเป็นการิแจง้ขอ้มลูัไปยงั
บริษัิทอ่�นหริอ่ใคริกต็ามที�อาจซื่่�อขายหลักัทรัิพยต์ามขอ้มลูัที�
ทริาบนี� ไมว่า่จะเป็นการิแจง้ขอ้มลูัโดยตริงหริอ่โดยออ้มกผ็ิดิ
หลักัจริยิธริริมแลัะผิดิกฎหมาย
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ควัามเช่�อของเรา
เริารัิกษาช้่�อเสัยีงของเริาโดยการิพดูอยา่งช้ดัเจนแลัะตริงไปตริง
มา เริาตา่งก็มหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบในการิสั่�อสัาริอยา่งสัอดคลัอ้ง
กนั แลัะเริาพยายามใหข้อ้มลูัในทศิทางเดยีวกนั เม่�อสั่�อสัาริกบั
ผิูม้สีัว่นไดส้ัว่นเสัยีภายนอกบริษัิท ลักูคา้แลัะพันธมติริทางธรุิกจิ
ของเริาคาดหวงัแลัะพึ�งพาแนวปฏิบิตันิี�

เหติผุลของเรา
ไมว่า่สั่�อในริปูแบบเกา่หริอ่สั่�อสังัคมออนไลันก์อ็าจเป็นแหลัง่
ที�มาของขอ้มลูัที�ผิดิ การิใหข้อ้มลูัในทศิทางเดยีวกนัอยา่งถูกู
ตอ้งแลัะตริงไปตริงมา จะช้ว่ยเริาในการิใหข้อ้มลูัในทศิทาง
เดยีวกนั ปกป้องขอ้มลูัที�ลัะเอยีดออ่น แลัะลัดความสับัสัน ความ
ช้ดัเจนนี�สัริา้งความมั�นใจใหก้บัผิูม้สีัว่นไดส้ัว่นเสัยีของเริาใน
ขณะที�เริากำาลังัพัฒนาเตบิโตขึ�น

การกระที่ำาของเรา
พนักงานบางคนมหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบโดยตริงในการิตอบสันองตอ่
คำาขอจากภายนอกบริษัิท เริาช้ว่ยเหลัอ่คนเหลัา่นั�นอยา่งดทีี�สัดุ 
โดยการิปฏิบิตัดิงันี�
• ใหค้ำาตอบอยา่งสัภุาพ แลัะปฏิเิสัธที�จะใหข้อ้เสันอแนะหากไม่

ไดรั้ิบอนุญาตใหจั้ดการิกบัคำาถูามจากภายนอก

• สัง่คำาถูามดงักลัา่วไปยงับคุคลัที�เหมาะสัมพริอ้มขอ้มลูัการิ
ตดิตอ่ที�ถูกูตอ้ง

• ไมแ่สัดงความคดิเห็นของเริาเกี�ยวกบัการิตดัสันิใจของบริษัิท 
พนักงาน ลักูคา้ หริอ่พันธมติริทางธรุิกจิของเริา

• ไมเ่ปิดเผิยขอ้มลูัที�ลัะเอยีดออ่นหริอ่เป็นความลับั

การิใหข้อ้มลูัในทศิทางเดยีวกนั

สั่�อสังัคมออนไลน์
สั่�อสังัคมออนไลันไ์ดท้ำาใหว้ธิกีาริสั่�อสัาริของเริาขยายออกไป
อยา่งมาก เฟิซื่บุ�ก ลังิกอ์นิ แลัะทวติเตอริเ์ป็นแคไ่มก่ี�ตวัอยา่ง
ของเว็บไซื่ตส์ั่�อสังัคมออนไลันย์อดนยิม สัิ�งเหลัา่นี�ใหป้ริะโยช้น์
มหาศาลั แตเ่ริาตอ้งใช้ส้ั่�อสังัคมออนไลันอ์ยา่งช้าญฉลัาด เม่�อ
ใช้ส้ั่�อสังัคมออนไลัน ์เริาตอ้งริะมดัริะวงัโดยปฏิบิตัดิงันี�
• ตอ้งแน่ใจวา่ไมร่ิบกวนการิทำางาน

• ไมเ่ปิดเผิยขอ้มลูับริษัิทที�เป็นความลับั

• ไมแ่สัดงความเห็นสัว่นตวัเสัมอ่นวา่เป็นความเห็นของ Barnes

โดยทั�วไป เม่�อพดูถูงึบริษัิทบนสั่�อสังัคมออนไลัน ์ตอ้งแสัดงให ้
ช้ดัเจนวา่คณุกำาลังัแสัดงความคดิเห็นของตวัเอง แลัะคณุไม่
ไดเ้ป็นตวัแทนของ Barnes สัำาหรัิบขอ้ความที�มคีวามเฉพาะ
เจาะจงมากขึ�น ควริปลัอ่ยใหเ้ป็นหนา้ที�ของพนักงานที�ไดรั้ิบ
อนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนของบริษัิทในการิจัดการิ ทั �งนี�เพ่�อให ้
แน่ใจวา่ขอ้ความที�สัง่ถูงึลักูคา้ พันธมติริทางธรุิกจิ แลัะผิูม้สีัว่น
ไดส้ัว่นเสัยีของเริานั�นเป็นขอ้ความจากบริษัิท
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พันธกริณีที�มตีอ่พนักงาน
ของเริา
ควัามซื่่�อสัตัิย่ส์ัจุรติิ นวัตัิกรรม วัวิัฒันาการ
พนักงานของเริาเป็นสันิทรัิพยท์ี�สัำาคญัที�สัดุอยูเ่สัมอ แลัะเป็นแริงผิลักัดนัหลักัสัูค่วามสัำาเร็ิจของเริา 
การิเขา้ใจในจดุมุง่หมายแลัะพันธกริณีของเริาที�จะมอบโอกาสัใหก้บัทกุคนที�เลัอ่กจะเป็นสัว่นหนึ�ง
ในทมีของเริายงัคงเป็นสัิ�งที�สัำาคญัยิ�ง

“พนักงานของ Barnes ตอ้งเป็นผิูน้ำาโดยทำาตวัเป็นแบบอยา่ง ทกุคนพริอ้มที�จะทำางาน
อยา่งหนัก เพ่�อหาวธิทีี�จะทำาใหเ้ริาโดดเดน่อยูใ่นตลัาด เริามุง่เนน้การิพัฒนาบคุลัากริ
ของเริาอยา่งแทจ้ริงิ ริวมถูงึการิใหค้วามริูแ้กบ่คุลัากริของเริา แลัะมองหาโอกาสัใหม ่
ๆ ใหก้บับคุลัากริของเริา เริาสัริริหาบคุลัากริจากทั�วทกุมมุโลัก แลัะสัิ�งนี�สัริา้งความแตก
ตา่งทั �งในแงม่มุมองของการิเตบิโตแลัะมมุมองดา้นปริะสัทิธภิาพ Barnes เป็นแบบอยา่ง
ของคณุคา่ที�ฉันยดึมั�น ไดแ้ก ่ช้มุช้น การิทำางานอยา่งหนัก การิไดรั้ิบการิสันับสันุนแลัะ
การิใหร้ิางวลัั บริษัิทสันับสันุนการิผิสัมผิสัานของความหลัากหลัาย การิยอมรัิบความแตก
ตา่ง แลัะการิสัริา้งนวตักริริม ทั �งหมดนี�คอ่วถิูทีางของ Barnes”
 
โจเซื่ฟีิน ฮาสัฟิาลั-อาการิด์
กริริมการิ ฝ่่ายภาษี (Tax)
Barnes 
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ควัามเช่�อของเรา
ความเป็นธริริมเริิ�มตน้จากความเคาริพ เริาทกุคนมสีัทิธทิี�จะ
ไดรั้ิบเกยีริตแิลัะความเคาริพในสัถูานที�ทำางาน พนักงานที�
ทุม่เทของเริาจะเตบิโตแลัะสัริา้งสัริริคส์ั ิ�งใหมใ่นที�ทำางาน โดย
ปริาศจากการิเลัอ่กปฏิบิตัแิลัะพฤตกิริริมที�ขาดความเคาริพ ทกุ
คนควริไดรั้ิบโอกาสัที�เทา่เทยีมกนัในการิมสีัว่นสันับสันุนความ
สัำาเร็ิจของบริษัิท

เหติผุลของเรา
การิเคาริพซื่ึ�งกนัแลัะกนัช้ว่ยใหเ้ริาสัริา้งสัภาพแวดลัอ้มการิ
ทำางานที�ทกุคนสัามาริถูทำางานไดด้ทีี�สัดุ สัภาพแวดลัอ้มการิ
ทำางานที�มคีวามเคาริพกนัเริิ�มตน้จากการิจา้งงานอยา่งเป็นธริริม 
แลัะการิไดรั้ิบโอกาสัที�พนักงานแตล่ัะคนสัามาริถูบริริลัศุกัยภาพ
สังูสัดุของตนได ้

การกระที่ำาของเรา
• ปฏิบิตัติอ่กนัอยา่งใหเ้กยีริตแิลัะเคาริพกนัอยูเ่สัมอ

• ยอมรัิบในจดุแข็งแลัะความสัำาเร็ิจของกนัแลัะกนั

• ไมพ่ดูหริอ่ทำาอะไริที�เป็นการิลัว่งลัะเมดิหริอ่ทำาใหผ้ิูอ้ ่�น
เสั่�อมเสัยี

• พดูออกมาหากเริาพบเห็นพฤตกิริริมที�ขาดความเคาริพหริอ่
เป็นการิลัว่งลัะเมดิ

• เนน้คณุภาพที�สัริา้งคณุคา่ใหก้บัธรุิกจิของเริา

การิเคาริพในพนักงานของเริา

ริะบบจัดการิพนักงานผิูม้คีวามสัามาริถู (TMS) ช้ว่ยสัง่เสัริมิ
ความยดึมั�นของเริาที�มตีอ่ความหลัากหลัาย การิยอมรัิบความ
แตกตา่ง แลัะความเป็นธริริมในกริะบวนการิจา้งงานแลัะการิ
เลั่�อนตำาแหน่ง ริะบบ TMS สัริา้งขึ�นจากคณุคา่ของการิริว่มมอ่
กนัแลัะการิสัริา้งพลังั โดยมพี่�นฐานมาจาก BES ริะบบ TMS 
ช้ว่ยสันับสันุนการิเตบิโต การิพัฒนา แลัะการิมสีัว่นริว่มของ
พนักงานทกุคน เพ่�อใหเ้ริาทำางานไดด้ทีี�สัดุในทกุวนั พนักงาน
แตล่ัะคนของเริาทั�วโลักทำาให ้Barnes มเีอกลักัษณจ์ากความ
พเิศษที�ไมเ่หมอ่นใคริของแตล่ัะคน ริะบบ TMS ของเริาใช้ ้
ปริะโยช้นจ์ากความพเิศษดงักลัา่ว เพ่�อสัง่เสัริมิวฒันธริริมแหง่
การิยอมรัิบความแตกตา่ง

ระบบจดัการพันกังานผูม้ค่วัาม
สัามารถ
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ควัามเช่�อของเรา
ธรุิกจิริะดบัโลักของเริาเปิดรัิบความหลัากหลัาย แลัะสัถูาน
ที�ทำางานของเริาใหค้วามสัำาคญักบัการิพัฒนา การิสัริา้งพลังั 
แลัะการิมสีัว่นริว่มของพนักงานทกุคน ความหลัากหลัายของ
ปริะสับการิณ ์ความสัามาริถู แลัะมมุมองคอ่หวัใจสัำาคญัสัูค่วาม
สัำาเร็ิจของเริา

เหติผุลของเรา
เม่�อทกุคนริูส้ักึยนิดทีี�จะมสีัว่นสันับสันุน เริาจะตดัสันิใจไดด้ขี ึ�น
ในฐานะบริษัิท เริาแสัวงหาแลัะใหค้ณุคา่กบัมมุมองที�หลัาก
หลัาย เน่�องจากสัิ�งเหลัา่นี�ช้ว่ยสัง่เสัริมิความคดิสัริา้งสัริริค ์ขบั
เคลั่�อนนวตักริริม แลัะสัอดคลัอ้งกบัวฒันธริริม “หนึ�งทมี หนึ�ง
บริษัิท” ของเริา นอกจากนี�เริายงัมคีวามเป็นหนึ�งเดยีวกนัมากขึ�น
เม่�อเริาเปิดรัิบความหลัากหลัายอยา่งแทจ้ริงิ

การกระที่ำาของเรา
เริาเปิดรัิบความหลัากหลัาย ความเสัมอภาค แลัะยอมรัิบความ
แตกตา่ง โดยการิปฏิบิตัดิงันี�
• สัริา้งทมีของเริา 

• ใหส้ัมาช้กิในทมีทกุคนมสีัว่นริว่มเม่�อมกีาริแบง่ปันขอ้มลูัแลัะ
ขอความคดิเห็น

• มคีวามกริะตอ่ริอ่ริน้ในการิแสัวงหามมุมองที�แตกตา่งเม่�อ
ตอ้งการิวธิแีกปั้ญหา

• รัิบฟัิงทกุมมุมองอยา่งสัภุาพแลัะใหเ้กยีริติ

• ไมเ่ลัอ่กปฏิบิตัโิดยตั �งอยูบ่นพ่�นฐานของเช้่�อช้าต ิศาสันา อตั
ลักัษณท์างเพศ ริสันยิมทางเพศ ความทพุพลัภาพ หริอ่ปัจจัย
อ่�นใดที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัปริะสัทิธภิาพในการิทำางาน

การิเปิดรัิบความหลัากหลัาย ความเทา่เทยีม 
แลัะยอมรัิบความแตกตา่ง

ที่ ั�วัโลก
Barnes มพีนักงานปริะมาณ 5,000 คนทั�วโลัก ความยดึมั�นที�มี
ตอ่การิริว่มมอ่กนัของเริานั�นเช้่�อมโยงกบัพยายามของเริาในดา้น
ความหลัากหลัายแลัะการิยอมรัิบความแตกตา่ง เริาเป็นพันธมติริ
กบัพนักงาน ผิูข้าย แลัะลักูคา้จากหลัากหลัายวฒันธริริม เพ่�อให ้
ทำางานขา้มปริะเทศไดอ้ยา่งริาบริ่�น ความสัมัพันธเ์หลัา่นี�จะเขม้
แข็งไดโ้ดยตอ้งอาศยัความซื่่�อสัตัยส์ัจุริติแลัะความเคาริพ แลัะ
เริาใหค้วามสัำาคญัอยา่งจริงิจังกบัความคดิเห็นที�หลัากหลัาย  
ซื่ึ�งมสีัว่นสันับสันุนธรุิกจิทั�วโลักของเริา ดว้ยเหตนุี� บริษัิทของเริา
จงึไดจั้ดเตริยีมคำาแถูลังพันธกจิดา้นความหลัากหลัายแลัะการิ
ยอมรัิบความแตกตา่ง (D&I) ซื่ึ�งมขีอ้ความดงันี�
 
ที่่� Barnes เราสัง่เสัรมิและสันบัสันนุการมส่ัถานที่่�ที่ำางานที่่�
หลากหลาย่และย่อมรบัควัามแติกติา่ง ซื่ึ�งที่กุคนไดร้บัการ
ปฏิบิตัิอิย่า่งใหเ้กย่่รติแิละเคารพั สัถานที่่�ซื่ึ�งพันกังานที่กุ
คนไดร้บัการสันบัสันนุ สัง่เสัรมิ และใหอ้ำานาจในการมส่ัว่ัน
รว่ัม มส่ัว่ันสันบัสันนุ และบรรลซุื่ึ�งศกัย่ภาพัสังูสัดุของติน
ในสัภาพัแวัดลอ้มที่่�ปลอดภยั่และมค่ณุคา่

ที� Barnes ทกุคนตั �งแตร่ิะดบับนสัดุลังไปแลัะทั�วทั �งองคก์ริ
มหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบในการิสันับสันุนพันธกจิ D&I ของเริา
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ควัามเช่�อของเรา
เริาทกุคนไดรั้ิบปริะโยช้นจ์ากสัภาพแวดลัอ้มการิทำางานที�
ปลัอดภยั ยอมรัิบความแตกตา่ง แลัะมคีวามเคาริพซื่ึ�งกนัแลัะ
กนั การิลัว่งลัะเมดิแลัะการิกลัั�นแกลัง้ในสัถูานที�ทำางานจะไม่
เกดิขึ�นในสัภาพแวดลัอ้มเช้น่นี�

เหติผุลของเรา
การิลัว่งลัะเมดิแลัะการิกลัั�นแกลัง้ถูอ่เป็นการิกอ่กวนอยา่งมาก
แลัะไมเ่ป็นมอ่อาช้พี พนักงานของเริามคีวามกริะตอ่ริอ่ริน้ที�
จะมสีัว่นสันับสันุนตอ่ความสัำาเร็ิจของบริษัิท เม่�อเริาคงไวซ้ื่ ึ�ง
สัถูานที�ทำางานที�ปริาศจากการิลัว่งลัะเมดิ ความกริะตอ่ริอ่ริน้
ของพนักงานจงึจะสัามาริถูขบัเคลั่�อนความสัำาเร็ิจของบริษัิทตอ่
ไปได ้ 

การกระที่ำาของเรา
• ไมใ่ช้ม้ขุตลักหริอ่คำาพดูที�ไมเ่หมาะสัม โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

เกี�ยวกบัเช้่�อช้าต ิศาสันา เพศสัภาพ ความทพุพลัภาพ หริอ่
แงม่มุอ่�น ๆ ของอตัลักัษณส์ัว่นบคุคลั

• ไมส่ัมัผัิสัริา่งกายผิูอ้่�นอยา่งไมเ่หมาะสัม ริวมทั �งการิสัมัผัิสัที�
ไมพ่งึปริะสังค์

• ไมใ่ช้ภ้าษาหริอ่พฤตกิริริมที�เป็นการิคกุคามหริอ่ขม่ขู่

• ไมช่้กัช้วนหริอ่ย่�นขอ้เสันอในเริ่�องเพศ แลัะสัง่ตอ่ริปูภาพหริอ่
เน่�อหาที�มคีวามโจง่แจง้ในเริ่�องเพศ

• เขา้ริว่มการิฝึ่กอบริมตามหนา้ที�รัิบผิดิช้อบทั �งหมดอยา่ง
เหมาะสัมแกเ่วลัาแลัะเป็นมอ่อาช้พี

• พนักงานทกุคนมหีนา้ที�ตอ้งริายงานการิลัว่งลัะเมดิแลัะการิ 
กลัั�นแกลัง้ตอ่ช้อ่งทางสันับสันุนของทางบริษัิท

การิป้องกนัการิลัว่งลัะเมดิแลัะการิกลัั�นแกลัง้

การลว่ังละเมดิคอ่อะไร
การิลัว่งลัะเมดิอาจอยูใ่นริปูแบบของคำาพดู การิกริะทำา หริอ่ภาพ
• สัิ�งที่่�เราพัดูหรอ่เขย่่น: กริณีนี�อาจริวมถูงึการิใช้ค้ำาพดูที�

เหยยีดเช้่�อช้าตหิริอ่มขุตลักที�ไมเ่หมาะสัม ไมว่า่จะทำาตอ่หนา้
หริอ่ทางอเีมลัหริอ่บนสั่�อสังัคมออนไลัน ์แลัะยงัริวมถูงึการิใช้ ้
ภาษาที�กา้วริา้วหริอ่คกุคาม

• สัิ�งที่่�เราที่ำา: การิสัมัผัิสัที�ไมพ่งึปริะสังคใ์ด ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งที�มลีักัษณะทางเพศหริอ่เป็นการิช้ี�นำา ถูอ่เป็นการิลัว่ง
ลัะเมดิ การิกริะทำาที�กา้วริา้วหริอ่จงใจกอ่กวน เช้น่ การิแกลัง้
ขวางทางผิูอ้่�น ก็เป็นการิลัว่งลัะเมดิเช้น่กนั

• สัิ�งที่่�เราแสัดง: การิแสัดงภาพหริอ่โปสัเตอริท์ี�น่ารัิงเกยีจหริอ่
ลัามกอนาจาริในสัถูานที�ทำางานถูอ่เป็นการิลัว่งลัะเมดิ คอก
กั �นโต�ะทำางาน พ่�นที�สัำานักงาน ตูเ้กบ็ของสัว่นตวั กลัอ่งเคริ่�อง
มอ่ แลัะพ่�นที�หนา้จอ ลัว้นถูอ่เป็นพ่�นที�ทำางานที�ไมค่วริแสัดง
ภาพปริะเภทนี�

โปริดจำาไวว้า่เจตนาไมใ่ช้ส่ั ิ�งสัำาคญั เม่�อเป็นเริ่�องของการิลัว่ง
ลัะเมดิ การิรัิบริูห้ริอ่ปฏิกิริิยิาของผิูอ้่�นคอ่องคป์ริะกอบหลักั ควริ
พจิาริณาถูงึความริูส้ักึแลัะความผิาสักุของเพ่�อนริว่มงาน ในการิ
พดู การิเขยีน การิกริะทำา แลัะการิตกแตง่สัถูานที�
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ควัามเช่�อของเรา
สัถูานที�ทำางานที�ปลัอดภยัเป็นริากฐานสัำาคญัของสัถูานที�ทำางาน
ที�มปีริะสัทิธผิิลั เริาทกุคนมหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบในการิรัิกษาแลัะ
คงไวซ้ื่ ึ�งสัภาพแวดลัอ้มในการิทำางานที�ปลัอดภยั การิปฏิบิตั ิ
ตามริะเบยีบการิดา้นความปลัอดภยั แลัะการิตดัสันิใจในสัถูานที�
ทำางานที�คำานงึถูงึความปลัอดภยั

เหติผุลของเรา
ไมม่เีคริ่�องมอ่ช้ี�วดัการิปฏิบิตังิานใดที�มคีวามสัำาคญัมากไป
กวา่ความปลัอดภยั ปริะสัทิธผิิลัแลัะการิทำางานจะตอ้งไมแ่ลัก
มาดว้ยเป็นอยูท่ี�ดขีองพนักงาน เริาเตบิโตในฐานะบริษัิทแลัะ
ทำางานไดด้ทีี�สัดุ เม่�อเริาทกุคนมสีัขุภาพแข็งแริง ปลัอดภยั แลัะ
มคีวามมั�นคง

การกระที่ำาของเรา
เริาทำาใหส้ัถูานที�ทำางานของเริาปลัอดภยัอยูเ่สัมอ โดยการิ
ปฏิบิตัดิงันี�
• ปฏิบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั แลัะนโยบายดา้น

ความปลัอดภยัทั �งหมด ไมว่า่เริาจะทำาธรุิกจิอยูท่ี�ใด ซื่ึ�งริวมถูงึ

• การิปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบแลัะขั �นตอนดา้นความปลัอดภยัที�
กำาหนดไวเ้สัมอ ริวมถูงึป้ายเตอ่นแลัะป้ายปริะกาศตา่ง ๆ

• การิใช้ค้วามพยายามอยา่งเต็มที�อยูเ่สัมอที�จะดำาเนนิการิเช้งิ
ริกุเพ่�อริะบแุลัะลัดอนัตริายในสัถูานที�ทำางาน เพ่�อปกป้อง
พนักงานของเริาแลัะป้องกนัการิบาดเจ็บ

• การิใช้ม้าตริการิความปลัอดภยัอยูเ่สัมอกบัพนักงานที�ปฏิบิตั ิ
งานที�มคีวามเสัี�ยงสังู เพริาะอาจมสีัว่นทำาใหเ้กดิการิบาด
เจ็บซื่ึ�งสัง่ผิลัริา้ยแริง ไดแ้ก ่การิใช้ม้าตริการิล็ัอกเอาต/์แท็ก
เอาต ์การิทำางานบนที�สังู แลัะการิทำางานในที�แคบ

• การิไมท่ำางานเม่�ออยูภ่ายใตฤ้ทธิ�ยาหริอ่แอลักอฮอลั์

• ริายงานขอ้กงัวลัดา้นความปลัอดภยัแลัะการิฝ่่าฝ่่นทั �งหมดตอ่
หวัหนา้งานหริอ่ผิูจั้ดการิดา้นสัขุภาพ ความปลัอดภยั แลัะสัิ�ง
แวดลัอ้ม (HSE)

• แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทั �งหมดดว้ยความเคาริพ เป็นมอ่อาช้พี โดย
ไมม่คีวามโกริธ การิตะคอก หริอ่ความรินุแริง

• ตริวจสัอบใหแ้น่ใจวา่ปริะตแูลัะทางเขา้ปิดแลัะล็ัอกอยูเ่สัมอ 
ตามนโยบายเฉพาะของหนา้งานแลัะมาตริฐานความปลัอดภยั
จากอคัคภียั แลัะยอมใหบ้คุลัากริเฉพาะที�ไดรั้ิบอนุญาต
เทา่นั�นในการิเขา้ไปในสัถูานที�ของเริา

• รัิบมอ่กบัเหตฉุุกเฉนิโดยใช้ข้ั �นตอนที�กำาหนด ริวมถูงึการิ
ตดิตอ่หน่วยงานบงัคบัใช้ก้ฎหมายหริอ่หน่วยงานกำากบัดแูลัที�
เกี�ยวขอ้งอ่�น ๆ หากจำาเป็น

การิทำาใหส้ัถูานที�ทำางานของ
เริาปลัอดภยัอยูเ่สัมอ

คำาแนะนำาของเรา
ถาม  ฉันทำางานในสัว่นงานการิบนิแลัะอวกาศ แลัะเม่�อเร็ิว ๆ นี�
ฉันสังัเกตเห็นงานที�อาจเป็นอนัตริายในกริะบวนการิผิลัติของเริา 
ฉันจะแจง้ขอ้กงัวลัของฉันอยา่งไริจงึจะดทีี�สัดุ
 
ติอบ  เริาอาศยัพนักงานที�ริูส้ักึเป็นสัว่นหนึ�งของเริาในการิมี
สัว่นสันับสันุนเช้งิริกุ เพ่�อพัฒนากริะบวนการิผิลัติของเริา คณุ
ควริสั่�อสัาริกบัหวัหนา้งานแลัะผิูจั้ดการิ HSE สัำาหรัิบหน่วยธรุิกจิ
ของคณุทนัท ีริะบบการิจัดการิ HSE ของเริาคริอบคลัมุถูงึการิ
ปริะเมนิความเสัี�ยง การิพัฒนาขั �นตอน การิฝึ่กอบริมดา้นความ
ปลัอดภยั แลัะอ่�น ๆ ขอ้สังัเกตของคณุสัามาริถูช้ว่ยสันับสันุนเป้า
หมายของเริาในการิสัง่เสัริมิความปลัอดภยัของพนักงาน
 
ถาม  งานของฉันตอ้งใช้อ้ปุกริณป้์องกนัสัว่นบคุคลั บริษัิทจะ
จัดหาอปุกริณน์ี�หริอ่ไม่
 
ติอบ ใช้ ่หากคณุริูส้ักึไมป่ลัอดภยัเลัย หริอ่ขาดอปุกริณด์า้น
ความปลัอดภยัที�เหมาะสัม ควริแจง้หวัหนา้งานของคณุหริอ่ผิู ้
จัดการิ HSE ทนัท ีอยา่พยายามทำากจิกริริมที�เกี�ยวขอ้งกบังาน
โดยไมม่กีาริจัดเตริยีมอปุกริณแ์ลัะขั �นตอนดา้นความปลัอดภยัที�
เหมาะสัม Barnes มแีนวคดิ "ปลัอดภยัไวก้อ่น" ในทกุสัิ�งที�เริาทำา
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พันธกริณีที�มตีอ่ลักูคา้
แลัะตลัาดของเริา

ควัามซื่่�อสัตัิย่ส์ัจุรติิ นวัตัิกรรม วัวิัฒันาการ
ลักูคา้แลัะตลัาดของเริาตอ้งการิเห็นความน่าเช้่�อถูอ่ การิเป็นพันธมติริ แลัะนวตักริริมจากเริา เริา
มอบสัิ�งเหลัา่นี�แลัะสัิ�งอ่�นอกีมายมาย เริาสัง่มอบความเป็นเลัศิแลัะการิแกปั้ญหาตามที�คาดหวงัให ้
กบัลักูคา้แลัะตลัาดของเริาอยา่งตอ่เน่�อง  

"นวตักริริมที� Barnes อยูใ่นสัายเลัอ่ดของเริา เพ่�อที�จะเปลัี�ยนแปลังแลัะเตบิโตไปตาม
กาลัเวลัา Barnes จงึตอ้งสัริา้งสัริริคส์ั ิ�งใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่�อง การิพัฒนานวตักริริมที�ช้าญ
ฉลัาดอยา่งไมห่ยดุยั �งของ Barnes หมายถูงึการิพยายามคดิหาวธิใีหม ่ๆ ที�ดกีวา่ สัำาหรัิบ
การิทำาสัิ�งตา่ง ๆ ในทกุวนั  โริงงานที�เช้่�อมตอ่ถูงึกนัอยา่งอจัฉริยิะจะช้ว่ยขบัเคลั่�อน
คณุภาพแลัะผิลัติภาพ แลัะสัง่ผิลัใหม้กีาริปลัอ่ยคาริบ์อนนอ้ยลัง ทกุสัิ�งที�อยูร่ิอบตวัเริา
คอ่นวตักริริมของ Barnes ผิมบอกลักู ๆ ของฉันวา่ 'นี� พอ่เป็นคนทำาสัปริงิทกุตวัในริถู
แทริกเตอริพ์วกนั�น' มนัเป็นสัิ�งที�น่าภาคภมูใิจมาก"

เจสันั ซื่คิอต
ผิูจั้ดการิฝ่่ายวศิวกริริม วสััดแุลัะนวตักริริม
สัว่นปริะกอบทางวศิวกริริม
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ควัามเช่�อของเรา
จากจดุเริิ�มตน้ ช้่�อเสัยีงของ Barnes ไดถู้กูสัริา้งขึ�นจากคณุภาพ
ของผิลัติภณัฑ์แ์ลัะบริกิาริของเริา เริามอบคณุคา่สังูสัดุใหก้บั
ลักูคา้ของเริาผิา่นบริกิาริที�เป็นนวตักริริมแลัะผิลัติภณัฑ์ท์ี�เหนอ่
กวา่ เริาจะไมย่อมลัดมาตริฐานดา้นคณุภาพแลัะความปลัอดภยั

เหติผุลของเรา
ธรุิกจิของเริาถูกูกำาหนดโดยผิลัติภณัฑ์แ์ลัะบริกิาริ การิเตบิโต
ของเริาในดา้นการิบนิแลัะอวกาศ การิขนสัง่ ริะบบอตัโนมตั ิ
การิแพทย ์แลัะสัาขาที�ซื่บัซื่อ้นอ่�น ๆ อกีมากมายตอ้งขึ�นอยูก่บั
คณุภาพเสัมอ ในขณะที�เริาเตบิโตแลัะพัฒนาอยา่งตอ่เน่�องใน
ตลัาดทั�วโลัก เริาตอ้งรัิกษามาตริฐานที�สังูของเริาไว ้

การิสัง่มอบสันิคา้แลัะบริกิาริที�มคีณุภาพ

การกระที่ำาของเรา
เริาสัริา้ง ริะบบของ Barnes Enterprise (BES) เพ่�อใหม้ั�นใจใน
คณุภาพสังูสัดุของผิลัติภณัฑ์แ์ลัะบริกิาริของเริา นอกจากนี� เริา
ยงัคงไวซ้ื่ ึ�งความยดึมั�นที�มตีอ่คณุภาพ โดยการิปฏิบิตัดิงันี�

• ตริวจสัอบใหแ้น่ใจวา่มสีัภาพแวดลัอ้มที�ใหค้วามสัำาคญักบั
คณุภาพแลัะความปลัอดภยัของผิูบ้ริโิภค

• ริายงานขอ้กงัวลัดา้นคณุภาพแลัะความปลัอดภยัทนัที

• ปฏิบิตัติามมาตริฐานแลัะขั �นตอนการิควบคมุคณุภาพตลัอดเวลัา
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ควัามเช่�อของเรา
เริาไดม้าซื่ึ�งธรุิกจิแลัะรัิกษาไวด้ว้ยความซื่่�อสัตัย ์ยตุธิริริม แลัะ
อยูบ่นพ่�นฐานของคณุคา่ที�เริาสัริา้งใหก้บัลักูคา้ของเริา เริา
พยายามอยา่งเต็มที�เพ่�อสัริา้งผิลัลัพัธโ์ดยไมก่ริะทบตอ่ความ
ซื่่�อสัตัยส์ัจุริติของเริา แลัะเริาไมเ่สันอหริอ่รัิบสัิ�งจงูใจที�ไมเ่หมาะ
สัมเพ่�อใหไ้ดม้าซื่ึ�งขอ้ไดเ้ปริยีบอยา่งไมเ่ป็นธริริม

เหติผุลของเรา
ตอ้งไมม่กีาริทจุริติเกดิขึ�นที� Barnes เริาไมย่อมใหม้กีาริทจุริติใน
ริปูแบบใดกต็าม ไมว่า่เริาจะดำาเนนิธรุิกจิอยูท่ี�ใด การิทจุริติจะสัง่
ผิลัเสัยีตอ่ช้มุช้น แลัะทำาใหบ้ริษัิทแลัะช้่�อเสัยีงของเริาตกอยูใ่น
ความเสัี�ยง นอกจากนี�ยงัอาจสัง่ผิลัใหต้อ้งเสัยีคา่ปรัิบจำานวนมาก 
แลัะแมก้ริะทั�งโทษจำาคกุสัำาหรัิบบคุคลัที�เกี�ยวขอ้ง การิหลักี
เลัี�ยงการิทจุริติทำาใหธ้รุิกจิของเริาแข็งแกริง่แลัะยั�งยน่มากยิ�งขึ�น

การกระที่ำาของเรา
เริาป้องกนัการิตดิสันิบนแลัะการิทจุริติในริปูแบบอ่�น ๆ โดยการิ
ปฏิบิตัดิงันี� 

• เลัอ่กการิสัริา้งริายไดแ้ลัะทำาธรุิกจิอยา่งถูกูวธิ ีโดยใช้ร้ิะบบ
ของ Barnes Enterprise

• ไมเ่สันอสัิ�งที�มคีา่เพ่�อใหไ้ดม้าซื่ึ�งความไดเ้ปริยีบทางธรุิกจิ 
ริวมถูงึการิจา่ยเงนิเพ่�ออำานวยความสัะดวก

รปูแบบของการที่จุรติิ

การิหลักีเลัี�ยงการิตดิสันิบนแลัะการิทจุริติ

การติดิสันิบนจะเกดิขึ�นเม่�อมคีนเสันอหริอ่รัิบสัิ�งของมี
คา่ เพ่�อโนม้นา้วการิตดัสันิใจอยา่งไมเ่หมาะสัม

เงนิใติโ้ติะ๊ คอ่ การิใหส้ั ิ�งของมคีา่เพ่�อตอบแทนสัำาหรัิบการิ
สันับสันุนใหบ้ริริลัขุอ้ตกลังทางธรุิกจิ

การจา่ย่เงนิเพั่�ออำานวัย่ควัามสัะดวัก 
หริอ่เงนิอดัฉด่ คอ่ การิช้ำาริะเงนิใหก้บับคุคลัเพ่�อเริง่การิดำาเนนิ
การิตามปกตขิองรัิฐบาลั เช้น่ การิออกใบอนุญาต

• ปฏิเิสัธเงนิสันิบนหริอ่เงนิใตโ้ต�ะหากมกีาริเสันอใหเ้ริา

• เก็บบนัทกึทางการิเงนิที�ถูกูตอ้งแลัะคริบถูว้น

• ไมใ่ช้บ้คุคลัภายนอกเพ่�อการิจา่ยเงนิที�ไมเ่หมาะสัม

• ปฏิบิตัติามนโยบายของบริษัิทที�เกี�ยวขอ้งกบัการิใหแ้ลัะรัิบ
ของขวญัแลัะการิเลัี�ยงรัิบริอง

• ริายงานเหตกุาริณใ์ด ๆ ที�ฝ่่าฝ่่นขอ้กำาหนดมาตริฐานดา้นการิ
ตดิสันิบนแลัะการิทจุริติของเริาตอ่เจา้หนา้ที�กำากบัดแูลัการิ
ปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบสัากลั

ที่ ั�วัโลก
Barnes ดำาเนนิธรุิกจิทั�วโลัก แลัะกฎหมายวา่ดว้ยการิตดิสันิบน
แลัะการิทจุริติจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ัะสัถูานที� กฎหมาย
เหลัา่นี�บงัคบัใช้ก้บัพนักงานของบริษัิททกุคนแลัะพันธมติริ
ทางธรุิกจิของเริาในทกุสัถูานที�ที�เริาดำาเนนิธรุิกจิ ตวัอยา่งเช้น่ 
เริาตอ้งปฏิบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการิทจุริติในตา่งปริะเทศ
ของสัหรัิฐฯ แลัะกฎหมายตอ่ตา้นการิตดิสันิบนของสัหริาช้
อาณาจักริในทกุสัถูานที�ที�เริาดำาเนนิธรุิกจิ

ถาม ฉันกำาลังัขอใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัิฐ เจา้หนา้ที�
บอกฉันวา่เป็นธริริมเนยีมที�จะตอ้งจา่ยเงนิเพ่�อใหก้ริะบวนการินี�
เร็ิวขึ�น ฉันสัามาริถูจา่ยไดห้ริอ่ไม่

ติอบ  ไมไ่ด ้เจา้หนา้ที�ไดข้อสัิ�งที�เริยีกวา่ การิจา่ยคา่อำานวย
ความสัะดวก ซื่ึ�งเป็นการิจา่ยเงนิใหก้บับคุคลัเพ่�อเริง่การิดำาเนนิ
การิตามปกตขิองรัิฐบาลั การิดำาเนนิการิดงักลัา่วอาจริวมถูงึ
การิออกใบอนุญาตหริอ่การิจัดบริกิาริไปริษณีย ์Barnes ไม่
อนุญาตใหม้กีาริจา่ยเงนิดงักลัา่ว ตอ้งปฏิเิสัธที�จะจา่ยเงนิ แลัะ
ริายงานกริณีที�ไดรั้ิบคำาขอดงักลัา่วตอ่เจา้หนา้ที�กำากบัดแูลัการิ
ปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบสัากลั 

คำาแนะนำาของเรา
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ควัามเช่�อของเรา
เริาภาคภมูใิจในพันธมติริทางธรุิกจิมากมายที�เริาไดพั้ฒนาขึ�น
ตลัอดหลัายปีที�ผิา่นมา แมว้า่เริาจะริูส้ักึยนิดใีนความสัมัพันธ์
เหลัา่นี� แตเ่ริาจะไมใ่หห้ริอ่รัิบของขวญัแลัะการิเลัี�ยงรัิบริองเพ่�อ
โนม้นา้วการิตดัสันิใจทางธรุิกจิ

เหติผุลของเรา
การิแลักเปลัี�ยนของขวญัแลัะการิเลัี�ยงรัิบริองกบัพันธมติริทาง
ธรุิกจิสัามาริถูสัง่เสัริมิความสัมัพันธแ์ลัะสัริา้งไมตริจีติ อยา่งไริ
กต็าม การิแลักเปลัี�ยนเหลัา่นี�ตอ้งไมม่อีทิธพิลั หริอ่แมแ้ตดู่
เหมอ่นวา่จะมอีทิธพิลัตอ่การิตดัสันิใจทางธรุิกจิของเริา เม่�อเริา
แยกการิแสัดงไมตริจีติออกจากการิตดัสันิใจทางธรุิกจิ เริาจะ
แสัดงใหเ้ห็นถูงึความซื่่�อสัตัยส์ัจุริติ ซื่ึ�งนำาไปสัูธ่รุิกจิโดยริวมที�
แข็งแกริง่

การกระที่ำาของเรา
โปริดจำาไวว้า่ของขวญัแลัะการิเลัี�ยงรัิบริองทางธรุิกจิจะทำาให ้
เกดิขอ้กงัวลัดา้นจริยิธริริมแลัะกฎหมาย เม่�อมกีาริแลักเปลัี�ยน
โดยมคีวามคาดหวงัถูงึสัิ�งตอบแทน เพ่�อหลักีเลัี�ยงปัญหานี� เริา
จงึไมข่อของขวญัจากใคริ หากมกีาริเสันอของขวญั เริาอาจรัิบ
ไดก้็ตอ่เม่�อเป็นไปตามเง่�อนไขดงันี�
• ไมใ่ช้เ่งนิสัดหริอ่สัิ�งที�เทยีบเทา่เงนิสัด (เช้น่ บตัริของขวญั)

• ไมบ่อ่ยแลัะมคีา่เพยีงเล็ักนอ้ยเทา่นั�น 

• สัอดคลัอ้งกบันโยบายของเริาแลัะนโยบายของพันธมติริทาง
ธรุิกจิ

• ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัสัญัญาหริอ่ขอ้ตกลังทางธรุิกจิใด ๆ

• ตวัอยา่งเช้น่ เริาไมรั่ิบของขวญัใด ๆ จากผิูข้ายที�เริากำาลังั
ปริะเมนิสัำาหรัิบการิทำาสัญัญาริว่มธรุิกจิ

การิใหแ้ลัะรัิบของขวญัแลัะ
การิเลัี�ยงรัิบริอง

คำาแนะนำาของเรา
ถาม ฉันมสีัว่นริว่มในการิเจริจาสัญัญากบัผิูท้ี�อาจจะมาเป็น
พันธมติริทางธรุิกจิ ตวัแทนของพวกเขาริายหนึ�งเสันอวา่จะเลัี�ยง
อาหาริกลัางวนัฉัน ฉันสัามาริถูยอมรัิบขอ้เสันอนี�ไดห้ริอ่ไม่
 
ติอบ  ไมไ่ด ้ขอ้เสันอนี�อาจถูกูตคีวามไดว้า่เป็นของขวญั แลัะ
เริาไมรั่ิบของขวญัหริอ่การิเลัี�ยงรัิบริองจากพันธมติริทางธรุิกจิที�
เริากำาลังัเจริจาสัญัญาดว้ย พันธมติริทางธรุิกจิอาจไมค่าดหวงั
สัิ�งตอบแทน แตค่วริหลักีเลัี�ยงแมก้ริะทั�งพฤตกิริริมที�ดเูหมอ่น
ผิดิหลักัจริยิธริริม ควริปฏิเิสัธขอ้เสันออยา่งสัภุาพ แลัะแจง้เจา้
หนา้ที�กำากบัดแูลัการิปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบสัากลัของคณุ

ในบางครัิ �ง เริาอาจเสันอของขวญัแลัะการิเลัี�ยงรัิบริองแก่
พันธมติริทางธรุิกจิ สัิ�งเหลัา่นี�ตอ้งเป็นไปตามหลักัเกณฑ์ข์า้ง
ตน้ดว้ย นอกจากนี� เริายงัตอ้งจัดทำาบนัทกึเกี�ยวกบัของขวญั
ที�เริาใหห้ริอ่รัิบอยา่งถูกูตอ้ง เพ่�อใหส้ัามาริถูนำาบนัทกึนั�นไป
ปริะเมนิได ้หากจำาเป็น

แลว้ัพันกังานและหนว่ัย่งาน
ติา่ง ๆ ของรฐัละ่
กฎริะเบยีบเกี�ยวกบัของขวญัแลัะการิเลัี�ยงรัิบริองนั�นเขม้งวดยิ�ง
ขึ�น เม่�อเป็นกริณีของพนักงานแลัะหน่วยงานของรัิฐ การิริะบุ
บริษัิทที�รัิฐเป็นเจา้ของอาจเป็นเริ่�องยากเช้น่กนั ในฐานะบริษัิท
ริะดบัโลักที�มพัีนธมติริทางธรุิกจิทั�วโลัก เริาตอ้งดำาเนนิการิดว้ย
ความริะมดัริะวงัเป็นพเิศษ กอ่นมอบสัิ�งของมคีา่ใหก้บัพนักงาน
ของรัิฐ หริอ่หากคณุไมแ่น่ใจวา่ธรุิกจินั�นเป็นของรัิฐหริอ่ไม ่โปริด
ตดิตอ่เจา้หนา้ที�กำากบัดแูลัการิปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบสัากลัเพ่�อ
ขอคำาแนะนำา
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ควัามเช่�อของเรา
ผิลัติภณัฑ์แ์ลัะบริกิาริที�เป็นนวตักริริมใหมข่องเริาทำาใหเ้ริา
แขง่ขนัไดท้ั�วโลัก การิแขง่ขนัที�เป็นธริริมไมเ่พยีงแตเ่สัริมิ
สัริา้งความแข็งแกริง่ใหก้บัธรุิกจิของเริาเทา่นั�น แตย่งัสัง่เสัริมิ
คณุภาพโดยริวมของแนวปฏิบิตัทิางธรุิกจิในทกุภาคสัว่นที�เริา
แขง่ขนั เม่�อเริาแขง่ขนัอยา่งเป็นธริริม ทกุคนคอ่ผิูช้้นะ

เหติผุลของเรา
เพ่�อใหส้ัามาริถูแขง่ขนัได ้เริาตอ้งซื่่�อสัตัยอ์ยูเ่สัมอ ความ
ซื่่�อสัตัยส์ัจุริติแลัะพฤตกิริริมที�เที�ยงธริริมจะดงึดดูแลัะรัิกษา
ลักูคา้แลัะพันธมติริทางธรุิกจิไวไ้ด ้นอกจากนี�ยงัทำาใหแ้น่ใจได ้
วา่เริามวีสิัยัทศันท์ี�ช้ดัเจนอยูเ่สัมอเกี�ยวกบักลัยทุธแ์ลัะการิตดัสันิ
ใจของเริา ความยั�งยน่ของบริษัิทขึ�นอยูก่บัความสัามาริถูของเริา
ในการิแขง่ขนัอยา่งมจีริยิธริริมแลัะถูกูตอ้งตามกฎหมาย

การกระที่ำาของเรา
กฎหมายเกี�ยวกบัการิแขง่ขนัอยา่งเป็นธริริมนั�นมคีวามซื่บัซื่อ้น
แลัะอาจแตกตา่งกนัในแตล่ัะปริะเทศ เริาปฏิบิตัติามกฎหมาย
เหลัา่นี� ไมว่า่เริาจะดำาเนนิธรุิกจิอยูท่ี�ใด โดยทั�วไป เริาแขง่ขนั
อยา่งเป็นธริริม โดยการิปฏิบิตัดิงันี�
• ไมพ่ดูคยุเริ่�องริาคา กริะบวนการิปริะมลูั หริอ่การิแบง่สัว่น

ตลัาดกบัคูแ่ขง่

• ริายงานกริณีที�คูแ่ขง่พยายามพดูคยุในเริ่�องที�ไมเ่หมาะสัม 
หริอ่สัริา้งขอ้ตกลังที�ผิดิกฎหมาย

• ไมก่ลัา่วอา้งเท็จเกี�ยวกบัผิลัติภณัฑ์ข์องคูแ่ขง่ หริอ่เขา้ไป
แทริกแซื่งธรุิกจิของคูแ่ขง่

• ไมห่าขอ้มลูัดา้นการิแขง่ขนัอยา่งผิดิกฎหมาย

• ไมใ่ช้จ้ดุแข็งในตลัาดเพ่�อกดีกนัการิแขง่ขนั

การิแขง่ขนัอยา่งเป็นธริริม

ที่ ั�วัโลก
กฎหมายตอ่ตา้นการิผิกูขาดซื่ึ�งมกัเริยีกวา่กฎหมายการิแขง่ขนั
ทางการิคา้นอกสัหรัิฐอเมริกิา ไดรั้ิบการิออกแบบมาเพ่�อใหก้าริ
แขง่ขนัเป็นไปอยา่งเสัริแีลัะยตุธิริริม เริาตอ้งตริะหนักริูอ้ยูเ่สัมอ
วา่กฎหมายเหลัา่นี�อาจแตกตา่งกนัอยา่งไริในแตล่ัะปริะเทศที�เริา
ดำาเนนิธรุิกจิ การิแขง่ขนัอยา่งเป็นธริริมคอ่สัิ�งที�ถูกูตอ้งสัมควริทำา
แลัะดทีี�สัดุสัำาหรัิบช้่�อเสัยีงของเริาในริะดบัโลัก
 
บทลังโทษสัำาหรัิบการิลัะเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการิผิกูขาดแลัะ
กฎหมายการิแขง่ขนัอาจนำาไปสัูค่า่ปรัิบที�สังูแลัะแมก้ริะทั�งโทษจำา
คกุ หากคณุไมแ่น่ใจเกี�ยวกบัสัถูานการิณท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัคูแ่ขง่
ริะดบัโลัก ควริงดเวน้จากการิพดูคยุในเริ่�องนี� โปริดตดิตอ่ฝ่่าย
บริกิาริทางกฎหมายเพ่�อขอคำาแนะนำา

สัมาคมการคา้
Barnes อาจเกี�ยวขอ้งกบัสัมาคมการิคา้ทั �งในสัหรัิฐอเมริกิา
แลัะทั�วโลัก สัมาคมการิคา้อนุญาตใหผ้ิูม้สีัว่นไดส้ัว่นเสัยีใน
อตุสัาหกริริมพบปะแลัะหาริอ่กนัเกี�ยวกบัแนวทางปฏิบิตัทิี�ดทีี�สัดุ 
นอกจากนี�ยงัสัามาริถูนำาเสันอโอกาสัในการิสัง่เสัริมิสันิคา้แลัะ
บริกิาริของเริา
 
คูแ่ขง่ของเริาอาจเป็นสัว่นหนึ�งของสัมาคมการิคา้เหลัา่นี�ดว้ย ดว้ย
เหตผุิลันี� เริาจงึตอ้งรัิกษามาตริฐานทางจริยิธริริมขั �นสังูของเริา
ไวเ้สัมอ เม่�อเริาเขา้ริว่มในสัมาคมเหลัา่นี� เริาไมเ่ปิดเผิยขอ้มลูัที�
เป็นกริริมสัทิธิ�แลัะไมเ่ป็นสัาธาริณะ แลัะไมเ่ปิดเผิยขอ้มลูัเกี�ยวกบั
ริาคาหริอ่คา่จา้งใด ๆ โดยไมไ่ดรั้ิบการิอนุมตัลิัว่งหนา้ ฝ่่ายบริกิาริ
ทางกฎหมายแลัะเจา้หนา้ที�กำากบัดแูลัการิปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบ
สัากลัสัามาริถูใหค้ำาแนะนำาเพิ�มเตมิไดต้ามตอ้งการิ
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ควัามเช่�อของเรา
เริาพยายามอยา่งเต็มที�ที�จะดำาเนนิธรุิกจิดว้ยความซื่่�อสัตัยส์ัจุริติ 
แลัะความพยายามนี�ไดข้ยายไปสัูพั่นธมติริทางธรุิกจิของเริา
ดว้ย เริาคาดหวงัใหพั้นธมติริทางธรุิกจิรัิกษาไวซ้ื่ ึ�งมาตริฐาน
ทางจริยิธริริมขั �นสังู แลัะปฏิบิตัติามกฎหมายแลัะขอ้บงัคบัที�
เกี�ยวขอ้งทั �งหมด ซื่ึ�งช้ว่ยใหเ้ริาบริริลัเุป้าหมายในฐานะบริษัิท

เหติผุลของเรา
พันธมติริทางธรุิกจิของเริามคีวามสัำาคญัยิ�งตอ่การิสัง่มอบคณุคา่
ใหก้บัลักูคา้ของเริาในเริ่�องที�ซื่บัซื่อ้น เช้น่ วศิวกริริมอตุสัาหการิ
แลัะการิบนิแลัะอวกาศ เพ่�อใหผ้ิลัติภณัฑ์แ์ลัะบริกิาริของเริามี
คณุภาพดทีี�สัดุ พันธมติริทางธรุิกจิของเริาตอ้งยดึมั�นในมาตริฐาน
ริะดบัสังูเช้น่เดยีวกนัเริา ช้่�อเสัยีงของเริาทั �งหมดขึ�นอยูก่บัสัิ�งนี�

การกระที่ำาของเรา
เริาปฏิบิตัติอ่พันธมติริทางธรุิกจิของเริาอยา่งยตุธิริริมเสัมอ โดย
ไมค่ำานงึถูงึมลูัคา่ทางธรุิกจิ หริอ่ริะยะเวลัาของความสัมัพันธ ์
นอกจากนี�เริายงัเริาพัฒนาความเป็นพันธมติริทางธรุิกจิที�
แข็งแกริง่แลัะมจีริยิธริริม โดยการิปฏิบิตัดิงันี�
• เลัอ่กพันธมติริทางธรุิกจิของเริาตามเกณฑ์ท์ี�เป็นกลัาง ไดแ้ก่

• คณุภาพ

• ริาคา

• ความน่าเช้่�อถูอ่

• ความพริอ้มใช้ง้าน

• หลักีเลัี�ยงแมก้ริะทั�งสัิ�งที�ดเูหมอ่นผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้น แลัะ
ปฏิเิสัธการิรัิบของขวญัที�อาจสัง่ผิลัตอ่การิตดัสันิใจทางธรุิกจิ

• ไมเ่ปิดเผิยขอ้มลูัที�เป็นความลับัของบริษัิทอ่�น เวน้แตไ่ดรั้ิบ
อนุญาต

การิริว่มงานกบัพันธมติริทางธรุิกจิของเริา

พันัธมติิรที่างธรุกจิของเรา
คอ่ใคร
Barnes เป็นพันธมติริกบัธรุิกจิมากมาย ริวมถูงึซื่พัพลัายเออริ ์
ผิูจั้ดจำาหน่าย แลัะตวัแทนขาย ซื่พัพลัายเออริม์กัจะจัดหา
วตัถูดุบิที�จำาเป็นสัำาหรัิบผิลัติภณัฑ์ข์องเริา ผิูจั้ดจำาหน่ายช้ว่ยเริา
นำาผิลัติภณัฑ์เ์หลัา่นั�นออกสัูต่ลัาด ตวัแทนขายช้ว่ยใหเ้ริาสัริา้ง
โอกาสัทางธรุิกจิกบัลักูคา้ริายใหม ่แมว้า่พันธมติริทางธรุิกจิจะ
มหีลัายบทบาทสัำาหรัิบเริา แตเ่ริาคาดหวงัที�จะเห็นคณุภาพแลัะ
ความซื่่�อสัตัยส์ัจุริติจากพันธมติริทางธรุิกจิทกุริาย

โปริดอา่นหลักัจริริยาบริริณสัำาหรัิบซื่พัพลัายเออริข์องเริา เพ่�อ
ทริาบขอ้มลูัเพิ�มเตมิ

• สั่�อสัาริแลัะริว่มมอ่กบัพันธมติริทางธรุิกจิเพ่�อหาแนวทาง
แกไ้ขปัญหา

• ตริวจสัอบใหแ้น่ใจวา่พันธมติริทางธรุิกจิของเริาปฏิบิตัติาม
กฎหมายแลัะมมีาตริฐานทางจริยิธริริมขั �นสังู

คำาแนะนำาของเรา
ถาม ฉันไดพ้บกบัตวัแทนขายที�อาจจะสัามาริถูหาลักูคา้ให ้
Barnes ได ้ในปริะเทศที�เริาไมเ่คยทำาธรุิกจิมากอ่น ฉันสัามาริถู
พดูคยุกบัตวัแทนนี�ในนามของบริษัิทเริาไดห้ริอ่ไม่
 
ติอบ เริามกีริะบวนการิตริวจสัอบวเิคริาะหส์ัถูานะสัำาหรัิบการิ
ริว่มงานกบัตวัแทนขายริายใหม ่แลัะตอ้งตริวจสัอบขอ้มลูัปริะจำา
ตวัของตวัแทนขาย โดยใช้ก้าริสัอบปริะวตัแิลัะกริะบวนการิ
ตริวจสัอบอ่�น ๆ โปริดตดิตอ่ฝ่่ายบริกิาริทางกฎหมายเพ่�อเริิ�มตน้
กริะบวนการิ หากทกุอยา่งช้ดัเจนแลัะไดรั้ิบการิอนุมตัแิลัว้ คณุก็
สัามาริถูดำาเนนิการิตามขอ้ตกลังกบัตวัแทนได ้

https://s24.q4cdn.com/605164115/files/doc_downloads/doc_govs/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Suppliers-11-6-2018.pdf
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ควัามเช่�อของเรา
ช้่�อเสัยีงของเริาในดา้นผิลัติภณัฑ์แ์ลัะบริกิาริคณุภาพสังูแลัะ
ปลัอดภยัทำาใหเ้ริามลีักูคา้จำานวนมาก ริวมทั �งรัิฐบาลัดว้ย เริาริูส้ักึ
วา่ไดรั้ิบเกยีริตแิลัะสัทิธพิเิศษในการิไดม้าซื่ึ�งธรุิกจิ เช้น่เดยีวกบั
การิไดม้าซื่ึ�งลักูคา้ทกุริายของเริา นอกจากนี�เริายงันอ้มรัิบหนา้ที�
ที�มคีวามพเิศษ ซื่ึ�งมาพริอ้มกบัการิใหบ้ริกิาริลักูคา้ภาครัิฐ

เหติผุลของเรา
เน่�องจากลักูคา้ภาครัิฐใช้เ้งนิของรัิฐในการิทำาสัญัญาทางธรุิกจิ 
ดงันั�นจงึอาจตอ้งใช้ม้าตริฐานทางกฎหมายแลัะจริยิธริริมที�เขม้
งวดยิ�งขึ�น เริายดึมั�นที�จะปฏิบิตัติามมาตริฐานทางจริยิธริริมขั �นสังู
กบัลักูคา้ของเริาทกุริาย แตเ่ริาทริาบดวีา่ตอ้งใหค้วามเอาใจใสั่
เป็นพเิศษกบัลักูคา้ภาครัิฐของเริา

การิริว่มงานกบัลักูคา้ภาครัิฐของเริา

หมาย่เหติเุก่�ย่วักบัการรบัเหมาชว่ัง
เม่�อเริารัิบเหมาช้ว่งกบัธรุิกจิอ่�นที�มรัีิฐบาลัเป็นลักูคา้ เริาตอ้ง
ปฏิบิตัริิาวกบัวา่รัิฐบาลันั�นเป็นลักูคา้ของเริาดว้ย เช้น่เดยีวกนักบั
พันธมติริทางธรุิกจิของเริา เม่�อลักูคา้ของ Barnes คอ่รัิฐบาลั 
เริาตอ้งตริะหนักวา่การิเป็นพันธมติริทางธรุิกจิของเริาจะได ้
รัิบผิลักริะทบจากงานของรัิฐบาลัอยา่งไริ เพ่�อใหแ้น่ใจวา่ได ้
มาตริฐานทางจริยิธริริมขั �นสังูสัดุ

การกระที่ำาของเรา
เริาปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดพเิศษของลักูคา้ภาครัิฐ โดยการิ
ปฏิบิตัดิงันี�
• ปฏิบิตัติามกฎหมายแลัะนโยบายการิจัดซื่่�อจัดจา้งที�เกี�ยวขอ้ง

ทั �งหมด
• ทำาใหแ้น่ใจวา่เริาไดป้ฏิบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นการิบญัช้ขีอง

รัิฐบาลั
• สั่�อสัาริตามความจริงิอยา่งคริบถูว้นเกี�ยวกบั

• การิขาย การิตลัาด หริอ่การิสัง่มอบตามสัญัญา

• การิตดิตามคา่ใช้จ้า่ย

• การิจัดทำาใบแจง้หนี�

• ไมเ่สันอสัิ�งใดแกเ่จา้หนา้ที�หริอ่พนักงานของรัิฐ (ด ู"การิหลักี
เลัี�ยงการิตดิสันิบนแลัะการิทจุริติ" แลัะ "การิใหแ้ลัะรัิบของ
ขวญัแลัะการิเลัี�ยงรัิบริอง")
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ควัามเช่�อของเรา
Barnes ไดพั้ฒนาไปสัูธ่รุิกจิริะดบัโลัก แลัะเริาจะดำาเนนิธรุิกจิ
ตอ่ไปในทกุที�ที�เริาทำาได ้เริาปฏิบิตัติามกฎหมายการิคา้ริะหวา่ง
ปริะเทศทั �งหมดเม่�อมกีาริเคลั่�อนยา้ยผิลัติภณัฑ์ ์เทคโนโลัย ีแลัะ
บริกิาริขา้มพริมแดน ธรุิกจิของเริาจะเตบิโตไดด้ทีี�สัดุเม่�อมกีาริ
คา้ขายที�ถูกูตอ้งตามกฎหมาย

เหติผุลของเรา
กฎหมายการิคา้ริะหวา่งปริะเทศมคีวามซื่บัซื่อ้นแลัะแตกตา่งกนั
ในแตล่ัะสัถูานที� ในฐานะบริษัิทของสัหรัิฐฯ ที�นำาเขา้ สัง่ออก 
จัดหาสันิคา้ แลัะริว่มงานกนัทั�วโลักในทกุวนั เริาจงึตอ้งปฏิบิตั ิ
ตามขอ้บงัคบัตา่ง ๆ การิลัะเมดิขอ้บงัคบัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเหลัา่
นี�อาจสัง่ผิลัใหม้กีาริลังโทษที�ริา้ยแริง แลัะแมแ้ตส่ัง่ผิลักริะทบ
ตอ่ความสัามาริถูของเริาในการิดำาเนนิธรุิกจิทั�วโลัก

การกระที่ำาของเรา
เริาแน่ใจไดว้า่มกีาริปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดควบคมุการิคา้ริะหวา่ง
ปริะเทศ โดยการิปฏิบิตัดิงันี�
• ทริาบถูงึขอ้บงัคบัของปริะเทศนั�นกอ่นทำาการิซื่่�อขายแลัะแลัก

เปลัี�ยนขอ้มลูัทางเทคนคิ ผิลัติภณัฑ์ ์หริอ่บริกิาริขา้มพริมแดน
• ปฏิบิตัติามนโยบายของบริษัิทที�เกี�ยวขอ้งกบัการิคา้ทั �งหมด
• ไมท่ำาธรุิกจิกบัหน่วยงานที�อยูภ่ายใตก้าริสัั�งหา้มหริอ่การิ

ลังโทษของสัหรัิฐฯ
• ดำาเนนิการิตริวจสัอบวเิคริาะหส์ัถูานะบคุคลัภายนอกทั �งหมดที�

เริาตดิตอ่ธรุิกจิหริอ่คาดวา่จะตดิตอ่ธรุิกจิดว้ย
• แจง้ฝ่่ายบริกิาริทางกฎหมายเกี�ยวกบัคำาขอใหม้กีาริควำ�าบาตริ

แลัะขอ้กงัวลัทางการิคา้ทั �งหมด

การิปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดควบคมุ
การิคา้ริะหวา่งปริะเทศ

ที่ ั�วัโลก
กฎหมายการิคา้สัากลัคริอบคลัมุตั �งแตผ่ิลัติภณัฑ์แ์ลัะบริกิาริไป
จนถูงึขอ้มลูัแลัะซื่อฟิตแ์วริ ์ขอ้มลูัลักูคา้แลัะวตัถูดุบิจะอยูใ่น
ขอบเขตของขอ้บงัคบั เริาตอ้งตริวจสัอบใหแ้น่ใจวา่สัิ�งที�เริานำา
เขา้หริอ่สัง่ออกเป็นไปตามเง่�อนไขดงันี�
• มสีัทิธิ�ในการินำาเขา้หริอ่สัง่ออก (เช้น่ ไมใ่ช้ข่อ้มลูัสัว่นตวัของ

ลักูคา้หริอ่ถูกูจำากดัการิสัง่ออก)
• ใช้เ้พ่�อวตัถูปุริะสังคต์ามที�ไดรั้ิบอนุญาต
• ไปถูงึจดุหมายปลัายทางที�ถูกูกฎหมาย (เช้น่ ไมอ่ยูภ่ายใต ้

การิสัั�งหา้ม)
แตล่ัะปริะเทศที�เริาดำาเนนิธรุิกจิจะมกีฎหมายแลัะภาษีศลุักากริ
ที�พัฒนาขึ�นเริ่�อย ๆ เพ่�อตอบสันองอยา่งมปีริะสัทิธภิาพแลัะยงั
คงเป็นไปตามขอ้กำาหนด เริาจงึตอ้งพัฒนากริะบวนการิของเริา
ไปพริอ้มกนั

ที่ ั�วัโลก
แมว้า่ Barnes จะเป็นบริษัิทริะดบัโลัก แตเ่ริาก็มสีัำานักงานใหญ่
อยูท่ี�สัหรัิฐอเมริกิา ซื่ึ�งหมายความวา่เริาตอ้งปฏิบิตัติามกฎหมาย
ของสัหรัิฐอเมริกิาเกี�ยวกบัการิควำ�าบาตรินอกสัหรัิฐอเมริกิา 
คำาขอใหม้เีขา้ริว่มในการิควำ�าบาตริที�ผิดิกฎหมายอาจทำาเป็นลัาย
ลักัษณอ์กัษริหริอ่ดว้ยวาจา แลัะอาจริะบไุดย้าก เริาตอ้งริายงาน
คำาขอดงักลัา่วทั �งหมดไปยงัฝ่่ายบริกิาริทางกฎหมายทนัที
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พันธกริณีที�มตีอ่ช้มุช้น
ของเริา
ควัามซื่่�อสัตัิย่ส์ัจุรติิ นวัตัิกรรม วัวิัฒันาการ
Barnes มุง่มั�นในความคดิริเิริิ�มดา้นสัิ�งแวดลัอ้ม สังัคม แลัะธริริมาภบิาลั (ESG) ริวมถูงึการิตอบแทน
ช้มุช้นของเริา มลูันธิกิลัุม่บริษัิท Barnes มสีัว่นสันับสันุนที�สัำาคญัในโคริงการิดา้นสัิ�งแวดลัอ้ม
หลัายโคริงการิทั�วโลัก ตวัอยา่งหนึ�งคอ่ศนูยธ์ริริมช้าตอินุสัริณ ์Harry C. Barnes ในพ่�นที�อนุรัิกษ์ 
Indian Rock มลูันธิกิลัุม่บริษัิท Barnes ไดม้อบของขวญัเพ่�อทำาใหพ้่�นที�อนุรัิกษ์แหง่นี�เป็นแหลัง่
ความริูแ้กเ่ด็กนักเริยีนในพ่�นที�หลัายพันคนเกี�ยวกบัความงามแลัะปริะวตัศิาสัตริข์องธริริมช้าตริิอบ
ตวั แลัะความสัำาคญัของการิอนุรัิกษ์ความงามนั�นไวส้ัำาหรัิบคนริุน่หลังั

"ฉันเป็นช้าวเปอริโ์ตริโิก แลัะไดเ้ห็นวา่ Barnes สัริา้งผิลักริะทบที�สัำาคญัในช้มุช้นฮสิัแป
นกิแลัะทั�วโลัก สัิ�งสัำาคญัสัำาหรัิบฉันคอ่การิทำางานใหก้บับริษัิทที�สัริา้งผิลักริะทบดงักลัา่ว
ในช้มุช้น ซื่ึ�งเป็นช้มุช้นของฉันเอง ฉันเห็นมนัทกุวนัผิา่นโคริงการิริเิริิ�มตา่ง ๆ แลัะฉันริูส้ักึ
ภาคภมูใิจแลัะปลั่�มปีตอิยา่งยิ�งกบังานนี�"
 
วเิวยีน มาริต์เินซื่-เวลัสั์
ผิูอ้ำานวยการิ ซื่พัพลัายเช้น
ฝ่่ายการิบนิแลัะอวกาศของ Barnes
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ควัามเช่�อของเรา
เริาใหค้ณุคา่กบัสัภาพแวดลัอ้มของเริา ริวมถูงึสัถูานที�ที�เริา
ทำางานแลัะอาศยัอยู ่แลัะเริาสัริา้งสัริริคส์ั ิ�งใหมเ่พ่�อทำาให ้
กริะบวนการิทางธรุิกจิของเริามคีวามยั�งยน่ บริษัิทแลัะพนักงาน
ของเริาตอ้งการิสัภาพแวดลัอ้มที�ดเีพ่�อการิเตบิโต

เหติผุลของเรา
เริาออกแบบกริะบวนการิที�รัิกษาไวซ้ื่ ึ�งทรัิพยากริธริริมช้าต ิแลัะ
ยดึมั�นในความรัิบผิดิช้อบขององคก์ริ โดยสันับสันุนหลักัการิดา้น
สัิ�งแวดลัอ้ม สังัคม แลัะธริริมาภบิาลั (ESG) ความยดึมั�นนี�สัริา้ง
คณุคา่ใหก้บัผิูม้สีัว่นไดส้ัว่นเสัยีของเริา แลัะเป็นกญุแจสัูค่วาม
สัำาเร็ิจของเริาในฐานะองคก์ริที�มคีวามรัิบผิดิช้อบแลัะยั�งยน่ 

การิรัิกษาแลัะปกป้องพนักงาน 
แลัะสัิ�งแวดลัอ้มของเริา

บรษิัทัี่ที่่�มค่วัามรบัผดิชอบมากที่่�สัดุ
ของอเมรกิาในป่ พั.ศ. 2564
เม่�อปี พ.ศ. 2563 นติยสัารินวิสัว์กียกให ้Barnes เป็นหนึ�ง
ใน "บริษัิทที�มคีวามรัิบผิดิช้อบมากที�สัดุของอเมริกิาในปี พ.ศ. 
2564" เริาริูส้ักึเป็นเกยีริตอิยา่งยิ�ง แลัะจะยงัคงรัิบผิดิช้อบ
ตอ่ผิลักริะทบดา้นสัิ�งแวดลัอ้มของเริาตอ่ไป บคุลัากริของเริา 
บริษัิทของเริา แลัะอนาคตของเริาตอ้งอาศยัสัิ�งนี�

ที่ ั�วัโลก
กริอบความริว่มมอ่การิพัฒนาเพ่�อความยั�งยน่แหง่สัหปริะช้าช้าต ิ
(UNGC) ไดก้ำาหนดเป้าหมายสัำาหรัิบธุริกจิเพ่�อใหบ้ริริลัุแนว 
ปฏิบิตัทิี�ยั�งยน่ เริาสันับสันุนหลักัการิเหลัา่นี� แลัะกำาลังัดำาเนนิการิ 
เพ่�อใหธุ้ริกจิของเริาสัอดคลัอ้งกับหลัักการิเหลั่านี� เริาปฏิบิัติ
ตามกฎหมายดา้นสัิ�งแวดลัอ้มในทุกปริะเทศที�เริาดำาเนินธุริกจิ 
แลัะเริากำาลังักำาหนดวสิัยัทศันข์องเริา โดยมุง่ไปที�โคริงการิริเิริิ�ม
ริะดบัโลัก

การกระที่ำาของเรา
เริาปกป้องผิูค้นแลัะสัิ�งแวดลัอ้มของเริา โดยการิปฏิบิตัดิงันี�
• ปฏิบิตัติามกฎหมายสัิ�งแวดลัอ้มแลัะนโยบายของบริษัิท

ทั �งหมด
• จัดการิสัาริเคมขีองเริาตามแนวทางปฏิบิตัทิี�ดทีี�สัดุ แลัะ

ริายงานการิรัิ�วไหลัหริอ่การิหกลัน้ของสัาริเคมอีนัตริาย

• ดำาเนนิธรุิกจิที�ยั�งยน่ซื่ึ�งลัดขยะแลัะความไริป้ริะสัทิธภิาพทกุ
ปริะเภท แลัะอนุรัิกษ์ทรัิพยากริธริริมช้าตเิพ่�อลัดผิลักริะทบตอ่
สัิ�งแวดลัอ้มของเริา

ตวัอยา่งของวธิกีาริที�ทำาใหส้ัถูานปริะกอบการิของเริาปริะหยดั
พลังังานอยูเ่สัมอ ไดแ้ก่
• การิปิดเคริ่�องหริอ่อปุกริณเ์ม่�อไมใ่ช้ง้าน
• การิตดิตั �งไฟิ LED
• การิปรัิบปริงุริะบบ HVAC ของเริาใหท้นัสัมยั
• การิดำาเนนิการิบำาริงุรัิกษาเช้งิป้องกนักบัอปุกริณก์าริผิลัติแลัะ

โริงงานของเริา เพ่�อใหม้ั�นใจถูงึปริะสัทิธภิาพสังูสัดุ
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ควัามเช่�อของเรา
เริาเคาริพในคณุคา่แลัะศกัดิ�ศริขีองทกุคน เริาไมย่อมใหม้กีาริ
ลัะเมดิสัทิธมินุษยช้นในสัว่นใดกต็ามของธรุิกจิ ไมว่า่เริาจะ
ดำาเนนิธรุิกจิในที�ใด แลัะเริาคาดหวงัใหพั้นธมติริของเริาทำาเช้น่
เดยีวกนั

เหติผุลของเรา
คณุคา่ของบริษัิทมาจากบคุลัากริของเริา เริาสัริา้งพลังัใหแ้กท่มี
ที�มคีวามหลัากหลัายเพ่�อความแข็งแกริง่ของบริษัิท ในทำานอง
เดยีวกนัเริากเ็คาริพสัทิธมินุษยช้นเพ่�อความแข็งแกริง่ของโลัก
เริา ธรุิกจิของเริาจะเจริญิกา้วหนา้เม่�อเริาใหค้ณุคา่กบัความเป็น
มนุษยข์องทกุคน

การิเคาริพสัทิธมินุษยช้น

การกระที่ำาของเรา
เริาเคาริพแลัะปกป้องสัทิธมินุษยช้น โดยการิปฏิบิตัดิงันี�

• ตริวจสัอบใหแ้น่ใจวา่มสีัภาพการิทำางานที�ปลัอดภยัแลัะเป็น
ธริริม แลัะการิตอบแทนพนักงานทกุคน

• ตริวจสัอบใหแ้น่ใจวา่ซื่พัพลัายเออริแ์ลัะพันธมติริทางธรุิกจิ
อ่�น ๆ ของเริาใช้แ้ริงงานอยา่งเป็นธริริมแลัะมแีนวทางการิ
จัดหาแริงงานที�ยั�งยน่

• ไมใ่ช้แ้ริงงานเด็กหริอ่แริงงานที�ถูกูบงัคบั ไมว่า่เริาจะทำา
ธรุิกจิอยูใ่นที�ใด

• แจง้เตอ่นใหบ้ริษัิททริาบเสัมอเกี�ยวกบัการิลัะเมดิสัทิธิ
มนุษยช้นที�ทริาบหริอ่อาจเกดิขึ�น

นโย่บาย่สัทิี่ธมินษุัย่ชน
เริาสัง่เสัริมิสัทิธมินุษยช้นผิา่นความสัมัพันธร์ิะหวา่งเริากบั
พนักงาน ช้มุช้นที�เริาดำาเนนิธรุิกจิ แนวทางการิดำาเนนิธรุิกจิของ
เริา แลัะผิา่นการิเป็นพันธมติริกบัซื่พัพลัายเออริ ์ผิูข้าย แลัะผิูรั้ิบ
เหมาของเริา โปริดอา่นนโยบายสัทิธมินุษยช้น ของเริาเพ่�อ
ทริาบขอ้มลูัเพิ�มเตมิ

https://www.barnesgroupinc.com/wp-content/uploads/2022/03/Barnes-Human-Rights-Policy-Final.pdf
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ควัามเช่�อของเรา
เริาทกุคนสัามาริถูสัริา้งความแตกตา่งในฐานะพลัเมอ่งในช้มุช้น
ของเริาได ้แลัะเริาทกุคนมสีัทิธิ�ที�จะมคีวามเช้่�อแลัะความคดิ
เห็นของเริาเอง อยา่งไริกต็าม ไมค่วริใช้เ้วลัาแลัะทรัิพยากริของ
บริษัิทเพ่�อการิเมอ่งที�เป็นเริ่�องสัว่นตวั ในฐานะบริษัิท เริาไดม้า
ซื่ึ�งธรุิกจิเม่�อเริาริว่มงานกบัรัิฐบาลัดว้ยความซื่่�อสัตัยส์ัจุริติแลัะ
เป็นหนึ�งเดยีว

เหติผุลของเรา
เม่�อเริามสีัว่นริว่มในการิเมอ่ง เริาจะช้ว่ยใหส้ังัคมมคีวามเป็นธริริม
แลัะมปีริะสัทิธผิิลัมากขึ�น การิดำาเนนิการิของเริาในฐานะบริษัิท
ตอ้งใหค้วามสัำาคญักบัความเป็นธริริมแลัะปริะสัทิธผิิลัดว้ยเช้น่กนั 
การินำาการิเมอ่งที�เป็นเริ่�องสัว่นตวัมาปะปนกบัผิลัปริะโยช้นส์ังูสัดุ
ของบริษัิทอาจสัง่ผิลัเสัยีตอ่ช้่�อเสัยีงได ้นอกจากนี� เริาตอ้งไม่
พยายามโนม้นา้วรัิฐบาลัอยา่งผิดิหลักัจริยิธริริม

การกระที่ำาของเรา
เริาตอ้งริะมดัริะวงัอยูเ่สัมอโดยการิแยกความคดิเห็นทางการิ
เมอ่งสัว่นบคุคลัของเริาออกจากความคดิเห็นของ Barnes เริา
อาจเขา้ไปมสีัว่นริว่มในการิเมอ่งที�เป็นเริ่�องสัว่นตวัในเวลัาวา่ง
ของเริาแลัะดว้ยเงนิของเริาเอง นอกสัถูานที�ทำางาน
ในฐานะบริษัิท เริาเขา้ไปมสีัว่นริว่มในการิเมอ่งอยา่งเป็นธริริม 
โดยการิปฏิบิตัดิงันี�
• ไมใ่หก้าริสันับสันุนทางการิเมอ่งในนามของบริษัิทโดยไมไ่ด ้

รัิบการิอนุมตัลิัว่งหนา้
• ไมใ่ช้ส้ัถูานที�ของบริษัิทในการิริะดมทนุ
• ปฏิบิตัติามกฎริะเบยีบทั �งหมดในการิวิ�งเตน้ ริวมถูงึ

• การิริายงานคา่ใช้จ้า่ยในการิวิ�งเตน้ของบริษัิททั �งหมด
• อนุญาตใหเ้ฉพาะบคุลัากริผิูม้อีำานาจในการิตดิตอ่กบัเจา้

หนา้ที�ของรัิฐ

การิมสีัว่นริว่มในกริะบวนการิทางการิเมอ่ง

คำาแนะนำาของเรา
ถาม ฉันทำาหนา้ที�ในคณะกริริมการิขององคก์ริการิเมอ่งอสิัริะ 
เริากำาลังัพยายามริะดมทนุ แลัะฉันคดิวา่พนักงานของ Barnes 
หลัายคนคงสันใจที�จะใหก้าริสันับสันุน ฉันสัามาริถูขอใหเ้พ่�อน
ริว่มงานบริจิาคเงนิในที�ทำางานไดห้ริอ่ไม่
 
ติอบ  ไมไ่ด ้ตอ้งแยกกจิกริริมการิเมอ่งที�เป็นเริ่�องสัว่นตวัออก
จากที�ทำางาน เริาสันับสันุนสัทิธแิลัะความกริะตอ่ริอ่ริน้ของคณุ
ในฐานะพลัเมอ่ง แตไ่มส่ัามาริถูใช้ส้ัถูานที�ทำางานของ Barnes 
เป็นพ่�นที�สัำาหรัิบการิริะดมทนุได ้เพ่�อนริว่มงานไมค่วริริูส้ักึถูกู
กดดนัใหต้อ้งสันับสันุนอดุมการิณท์างการิเมอ่ง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งหากเป็นผิูใ้ตบ้งัคบับญัช้าของคณุ
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ควัามเช่�อของเรา
การิเป็นพลัเมอ่งบริริษัทที�ดเีริิ�มตน้จากการิเป็นผิูน้ำาช้มุช้นที�ด ีเริา
ยดึมั�นในการิตอบแทนสังัคม แลัะเริาพยายามอยา่งเต็มที�ที�จะ
ทำาใหช้้มุช้นของเริาดขีึ�น ผิา่นการิเป็นอาสัาสัมคัริแลัะการิบริจิาค
เพ่�อการิกศุลั

เหติผุลของเรา
ในฐานะบริษัิทที�มปีริะวตัยิาวนานแลัะมสีัาขาทั�วโลัก เริาทริาบดี
วา่เริาสัามาริถูสัริา้งความแตกตา่งเพ่�อโลักที�ดขี ึ�นได ้การิทำาให ้
ช้มุช้นของเริาสัมบรูิณแ์ลัะเขม้แข็งทำาใหเ้ริามพีลังัแลัะสัามาริถู
แขง่ขนัได ้บคุลัากริแลัะช้มุช้นของเริาคอ่ที�มาของจดุแข็งของเริา
ในฐานะบริษัิท

การกระที่ำาของเรา
เริาลังทนุในช้มุช้นของเริาไดด้ทีี�สัดุ โดยการิปฏิบิตัดิงันี�
• เขา้ริว่มโคริงการิอาสัาสัมคัริแลัะการิกศุลั
• ขออนุมตัทิกุครัิ �งกอ่นที�จะบริจิาคในนามของ Barnes หริอ่ใช้ ้

เงนิของบริษัิท
• ตริวจสัอบใหแ้น่ใจวา่การิเป็นอาสัาสัมคัริไมร่ิบกวนการิทำางาน

หริอ่ทำาใหเ้กดิผิลัปริะโยช้นท์บัซื่อ้น
• ไมก่ดดนัใหผ้ิูอ้ ่�นเขา้ริว่มในองคก์ริช้มุช้น ไมว่า่จะโดยการิ

บริจิาคหริอ่เป็นอาสัาสัมคัริ

การิลังทนุในช้มุช้นของเริา

มลูนธิกิลุม่บรษิัทัี่ Barnes
ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2488 เป็นตน้มา มลูันธิกิลัุม่บริษัิท Barnes ได ้
ใหก้าริสันับสันุนดา้นการิศกึษา ศลิัปะ การิดแูลัสัขุภาพ แลัะ
อ่�น ๆ อกีมากมาย มลูันธิจิะสัมทบเงนิเพิ�มจากการิบริจิาคของ
พนักงานเพ่�อช้ว่ยเหลัอ่องคก์ริไมแ่สัวงหาผิลักำาไริที�มคีณุสัมบตัิ
ตามเกณฑ์ ์โดยสัมทบใหอ้กีหนึ�งเทา่ โคริงการิทนุการิศกึษา
สัำาหรัิบนักเริยีนของมลูันธิเิป็นการิช้ว่ยเหลัอ่บตุริหลัานของ
พนักงานที�กำาลังัศกึษาในริะดบัสังูกวา่มธัยมศกึษา นอกจากนี�
มลูันธิยิงัไดส้ันับสันุนองคก์ริ United Way ผิา่นโคริงการิริณริงค์
ในพ่�นที�แลัะการิบริจิาคเงนิสัมทบ นี�เป็นเพยีงไมก่ี�วธิทีี�มลูันธิ ิ
กลัุม่บริษัิท Barnes ไดต้อบแทนช้มุช้นที�เริาดำาเนนิธรุิกจิ
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การิแกไ้ขแลัะขอ้ยกเวน้ใน
หลักัจริริยาบริริณของเริา
หลักัจริริยาบริริณนี�ใช้ก้บักริริมการิ เจา้หนา้ที� แลัะพนักงานของ Barnes ทกุคน ริวมถูงึลักูจา้ง
ช้ั�วคริาวแลัะลักูจา้งตามสัญัญา

ในบางสัถูานการิณ ์Barnes อาจยกเวน้ขอ้กำาหนดของหลักัจริริยาบริริณ หากตอ้งการิขอใหม้ี
การิยกเวน้ โปริดตดิตอ่ฝ่่ายบริกิาริทางกฎหมาย คำาขอใหม้กีาริยกเวน้จากเจา้หนา้ที�บริหิาริหริอ่
กริริมการิจะถูกูสัง่ตอ่ไปยงัคณะกริริมการิตริวจสัอบของคณะกริริมการิบริษัิท คณะกริริมการิตริวจ
สัอบมอีำานาจแตเ่พยีงผิูเ้ดยีวในการิยกเวน้ขอ้กำาหนดของหลักัจริริยาบริริณที�มผีิลัตอ่กริริมการิหริอ่
เจา้หนา้ที�บริหิาริ

คณะกริริมการิตริวจสัอบมหีนา้ที�ตริวจสัอบวา่การิแกไ้ขเพิ�มเตมิในสัาริะสัำาคญัของหลักัจริริยาบริริณ
มคีวามเหมาะสัมหริอ่ไม ่Barnes ไมอ่าจแกไ้ขสัว่นใดกต็ามที�เป็นสัาริะสัำาคญัของหลักัจริริยาบริริณ 
เวน้แตด่ว้ยการิยน่ยนัดว้ยคะแนนเสัยีงของสัมาช้กิสัว่นใหญใ่นคณะกริริมการิตริวจสัอบ

หากมกีาริแกไ้ขในสัาริะสัำาคญัหริอ่การิยกเวน้ใดกต็ามใหแ้กก่ริริมการิ เจา้หนา้ที�บริหิาริ หริอ่
เจา้หนา้ที�การิเงนิ จะมกีาริเปิดเผิยตอ่ผิูถู้อ่หุน้ทนัท ีตามที�กำาหนดไวใ้นพริะริาช้บญัญัติ
ตลัาดหลักัทรัิพย ์พ.ศ. 2477 ซื่ึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิ แลัะกฎริะเบยีบที�บงัคบัใช้ข้องตลัาดหลักัทรัิพย์
นวิยอริก์ คณะกริริมการิตริวจสัอบมหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบในการิกำากบัดแูลัการิบริหิาริหลักัจริริยาบริริณนี� 
แลัะจะริายงานตอ่คณะกริริมการิเป็นริะยะเกี�ยวกบัการิปฏิบิตัติามหลักัจริริยาบริริณนี�
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การิรัิบทริาบ
ฉันไดรั้ิบหลักัจริยิธริริมแลัะจริริยาบริริณทางธรุิกจิของ Barnes (“หลักัจริริยาบริริณ” ของเริา) แลัว้ 
ฉันตริะหนักดวีา่ฉันมหีนา้ที�รัิบผิดิช้อบในการิอา่นหลักัจริริยาบริริณของเริา แลัะทำาความคุน้เคยกบั
นโยบายของบริษัิท ฉันรัิบทริาบวา่หลักัจริริยาบริริณของเริามจีดุมุง่หมายเพ่�อใหเ้ห็นภาพริวมทั�วไป
ของนโยบายของบริษัิทเริา แลัะไมจ่ำาเป็นตอ้งแสัดงถูงึนโยบายทั �งหมดที�มผีิลับงัคบัใช้ใ้นช้ว่งเวลัา
ใดเวลัาหนึ�ง นอกจากนี�ฉันยงัรัิบทริาบวา่หลักัจริริยาบริริณหริอ่นโยบายบริษัิทที�อา้งองิจะไมถู่อ่เป็น
สัญัญาจา้งงานหริอ่การิรัิบปริะกนัการิจา้งงานตอ่เน่�องกบั Barnes บริษัิทในเคริอ่ แผินก หริอ่สัถูาน
ที�ตั �ง แลัะบริษัิทสังวนสัทิธิ�ในการิแกไ้ขนโยบายแลัะหลักัจริริยาบริริณนี�ไดท้กุเม่�อ 

ลัายเซื่น็      ช้่�อ (ตวัพมิพใ์หญ)่

ตำาแหน่ง      แผินก

วนัที�



หลักัจริยิธริริมแลัะจริริยาบริริณทางธรุิกจิ
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