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Gates Industrial Corporation plc 
นโยบายผลประโยชนท์บัซอ้นและวธิกีารปฏบิตัใินการเปิดเ

ผยขอ้มลู 
 

 
โดยท ัว่ไป 
 

ผลประโยชนทั์บซอ้นเกดิขึน้เมือ่ผลประโยชนส์ว่นบคุคล ดา้นสงัคม หรอืดา้นการเงนิของคณุขดักบั 
(หรอืแคเ่พยีงดเูหมอืนจะมกีารขดักนั) ความสามารถในการปฏบิัตงิานเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนส์งูสดุแก ่
Gates Industrial Corporation ("Gates" หรอื “บรษัิทฯ”) ลกูจา้งทกุคนตอ้งปฏบิัตงิานใหก้บั Gates 
ดว้ยความรับผดิชอบ โดยยดึถอืสิง่ทีเ่ป็นประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 
โดยไมข่ึน้กบัขอ้พจิารณาสว่นตัวหรอืความสมัพันธส์ว่นตัว กรรมการ เจา้หนา้ที ่
และลกูจา้งไมค่วรมผีลประโยชนท์างการเงนิในบรษัิทของลกูคา้ ซพัพลายเออร ์ หรอืคูแ่ขง่ของ Gates 
ผลประโยชนท์างการเงนิประเภททีพ่บเห็นบอ่ยทีส่ดุคอื การเป็นเจา้ของหุน้ หลักทรัพย ์
พันธบัตรหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ผลประโยชนจ์ากการเป็นหุน้สว่น 
หรอืผลประโยชนทั์ง้ทางตรงหรอืทางออ้มทีไ่ดร้ับผา่นความไวเ้นือ้เชือ่ใจหรอืความสมัพันธอ์ืน่ ๆ 
ผลประโยชนท์างการเงนิอาจกลายเป็นปัญหาได ้
ในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนทั์บซอ้นหรอือาจถกูมองวา่มผีลประโยชนทั์บซอ้นเกดิขึน้กบัความรับผดิ
ชอบของลกูจา้งทีม่ตีอ่ Gates 
โดยท่ัวไปผลประโยชนทั์บซอ้นจะไมเ่กดิขึน้จากการเป็นเจา้ของหุน้หรอืหลักทรัพยใ์นบรษัิททีถ่อืหุน้โดยมหา
ชนจํานวนมาก อยา่งเชน่ หุน้ทีซ่ ือ้ขายในตลาดหลักทรัพยใ์นนวิยอรก์และลอนดอน 
หากลกูจา้งไดเ้ป็นผูต้ัดสนิใจหรอืควบคมุการตัดสนิใจของบรษัิทในลักษณะดังกลา่ว 
กรรมการตอ้งปฏบิัตหินา้ตามทีไ่ดร้ับความไวว้างใจในฐานะกรรมการบรษัิทฯ 

  
เอกสารนีก้ําหนดขัน้ตอนวธิกีารเปิดเผยผลประโยชนทั์บซอ้นซึง่อาจเกดิขึน้ และใชบ้ังคับกบักรรมการ 

เจา้หนา้ที ่ และลกูจา้งของ Gates ทกุคน 
ผลประโยชนทั์บซอ้นทกุกรณีตอ้งไดร้ับการเปิดเผยตามวธิกีารปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้ 
 
เหตกุารณท์ีต่อ้งเปิดเผย 
 

คณุตอ้งเปิดเผยเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ใหฝ่้ายกฎหมายของ Gates ไดร้ับทราบ 
เพือ่ขอรับทราบการตัดสนิใจวา่เกดิผลประโยชนทั์บซอ้นเกดิขึน้จรงิหรอืไม ่ 

 
1.1 ธุรกรรมของบรษิทั 

 
คณุตอ้งเปิดเผยธรุกรรมของบรษัิทฯ หากบคุคลดังกลา่วอยูใ่นตําแหน่งทีจ่ะชีนํ้าธรุกรรมนัน้ 

และธรุกรรมนัน้อาจนํามาซึง่ประโยชนส์ว่นตัวใหต้กแกค่ณุ คูส่มรส พีน่อ้ง บดิามารดา บดิามารดาของคูส่มรส 
บตุร สมาชกิในครัวเรอืนของคณุ หรอืเพือ่นสนทิ (บคุคลใดก็ตามทีเ่ขา้ลักษณะ “ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้ง”) 
ยกตัวอยา่งเชน่ ตอ้งเปิดเผยธรุกรรมของบรษัิทฯ ในกรณีดังนี้ 

 
(i) คณุจะไดร้ับประโยชน ์ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิ หรอืประโชนอ์ืน่ ๆ จากธรุกรรมดังกลา่วได ้
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(ii) ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งเป็นคูส่ญัญาในการทําธรุกรรม 
 

(iii) คณุหรอืผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งมผีลประโยชนท์างการเงนิหรอืมสีว่นไดเ้สยีในฐานะเจา้ของบรษัิ
ททีเ่ป็นคูส่ญัญาในการทําธรุกรรม 

 
 

1.2 การตดัสนิใจดา้นการจา้งงาน 
 
คณุจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูหากเขา้ลักษณะดังตอ่ไปนี ้
 
(i) คณุอยูใ่นตําแหน่งทีต่ัดสนิใจหรอืมอีทิธพิลเหนอืการตัดสนิใจในเรือ่งซึง่ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งเ

ขา้มามสีว่นรว่มดว้ย 
 

(ii) ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกําลังถกูพจิารณาตําแหน่งงานในกลุม่ธรุกจิ ซึง่คณุมหีนา้ทีบ่รหิารจัดการ 
หรอืเป็นผูท้ีอ่ยูภ่ายใตห้รอือาจอยูภ่ายใตก้ารบังคับบัญชาของคณุ หรอื 

 
(iii) คณุกําลังพัฒนาความสมัพันธเ์ชงิชูส้าวกบัผูใ้ตบ้ังคับบัญชา หรอืบคุคลทีอ่ยูใ่นบรษัิทฯ 

ซึง่อยูภ่ายใตห้รอือาจอยูภ่ายใตก้ารบังคับบัญชาของคณุ 
 

1.3 กจิกรรมภายนอกบรษิทัฯ 

แมว้า่ Gates 
จะไมใ่สใ่จหา้มปรามพนักงานในการมสีว่นรว่มกบักจิกรรมทีช่อบดว้ยกฎหมายนอกเวลางานก็ตาม 
แตพ่นักงานตอ้งมั่นใจวา่กจิกรรมนอกเวลางานของตนจะไมข่ดักบัความรับผดิชอบของตนทีม่ตีอ่บรษัิทฯ 
หรอืสง่ผลสะทอ้นในทางทีเ่สยีหายตอ่ Gates ยกตัวอยา่งเชน่ หากไมไ่ดร้ับอนุมัตจิากบรษัิทฯ กอ่น 
คณุจะตอ้งไมป่ระพฤตดิังนี ้

 
• ทํากจิการสว่นตัวหรอืทํางานใหก้บัผูอ้ืน่ไมว่า่จะไดร้ับคา่ตอบแทนหรอืไมก่็ตาม 

ซึง่เป็นงานในธรุกจิทีเ่หมอืนกนัหรอืมกีารแขง่ขนักบั Gates 
 

• ใชข้อ้มลูทีเ่ป็นทรัพยส์นิหรอืขอ้มลูความลับของบรษัิทฯ เพือ่ประโยชนส์ว่นตน 
หรอืเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิทฯ 

 
• ใชทรัพยส์นิหรอืแรงงานของบรษัิทฯ ไปในงานสว่นบคุคล เวน้แตนํ่าไปใชเ้พยีงแคเ่ล็กนอ้ย 

ไดร้ับอนุญาตตามนโยบายของบรษัิทฯ หรอื 
 

• เรยีกรอ้งขอรับผลประโยชนใ์นอาคารหรอืทีด่นิหรอืทรัพยส์นิอืน่ ๆ 
ดว้ยวัตถปุระสงคใ์นการขายหรอืใหเ้ชา่ทรัพยส์นินัน้แกบ่รษัิทฯ 

 
ความรบัผดิชอบในการรายงาน 
 

คณุตอ้งเปิดเผยเหตกุารณ์ซึง่อาจมผีลประโยชนทั์บซอ้นตอ่หัวหนา้งานกอ่นเบือ้งตน้ 
คณุตอ้งกรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบมาดา้นลา่งใน ภาคผนวก ก (“แบบฟอรม์”) 
และทบทวนความถกูตอ้งรว่มกบัหัวหนา้งานของคณุ หากหัวหนา้งานอนุมัต ิ
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เขา/เธอก็จะตอ้งลงลายมอืชือ่ในแบบฟอรม์ในชอ่งทีก่ําหนด แตห่ากหัวหนา้งานของคณุอนุมัต ิ
คณุจะตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมนัน้ (และคณุไมจํ่าเป็นตอ้งสง่แบบฟอรม์นัน้ใหแ้ผนกกฎหมายของ 
Gates) 
 

หากไดร้ับอนุมัตจิากหัวหนา้งาน ขัน้ตอ่ไปคอืคณุตอ้งสง่แบบฟอรม์ทีม่ลีายมอืชือ่ไปที ่
compliance@gates.com และรับการตรวจผา่นจากแผนกกฎหมายของ Gates 
กอ่นจะเขา้ไปมสีว่นรว่มกบักจิกรรมนัน้  
 

หัวหนา้งานตอ้งแน่ใจวา่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาของตนไดร้ับทราบขัน้ตอนการเปิดเผยนี ้
และเหตกุารณ์ซึง่อาจมผีลประโยชนทั์บซอ้นผา่นการตรวจผา่นจากแผนกกฎหมายของ Gates แลว้  

Gates สงวนสทิธิใ์นการสัง่ใหล้กูจา้งเปิดเผยหรอืยนืยันการขดัผลประโยชนซ์ํ้าอกีครัง้ 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนการเปิดเผยผลประโยชนทั์บซอ้นประจําปี 
ขัน้ตอนนีอ้าจรวมถงึการรับทราบและเปิดเผยการขดัผลประโยชนโ์ดยใชร้ะบบ PolicyTech 
หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของบรษัิทฯ
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กรณุากรอกภาคผนวก A เป็นภาษาองักฤษ 
 

APPENDIX A 
Conflict of Interest Disclosure Form 

 

Instructions: Please fill out each section of the form and submit it to compliance@gates.com. 
 

SECTION I – Employee’s Information 

 
SECTION II – Details of the Potential Conflict of Interest 

A. Complete if you selected “Company Transaction” 

 
B. Complete if you selected “Employment” 

Disclosure Date  

Employee Name  

Employee Job Title and Location  

What is the potential conflict of interest? 
(Select the type of conflict and complete the 
required details below) 

Company Transaction Employment  
Activities Outside The Company  

Describe the proposed transaction. What is 
transaction value?  Duration?  Location of 
performance? 

 
 
 
 

Do you have a personal interest in the 
transaction, or does a Related Party have an 
interest in the transaction?  Please explain. 

 

What is your relationship with the Related 
Party, if applicable? 

 

Will you be responsible for the oversight, 
administration or financial approvals of the 
transaction?  Please explain. 

 

Will a competitive bidding process be used to 
select the counterparty? 

 

Describe the potential conflict (e.g. hiring 
decision, reporting relationship).  
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C. Complete if you selected “Activities Outside The Company” 

 
SECTION III – Resolving the Conflicts 

         
 
______________________________   
Employee’s Signature      
Date:        
        

Approved by: 
         
______________________________   ______________________________ 
Employee’s Supervisor     Gates Law Department 
Date:        Date: 
 

Who is the Related Party? And what is your 
relationship with the Related Party, if 
applicable? 

 

Describe the Activities.   

Will the Activities involve any Gates’ 
customer, supplier or competitor? 

 

Confirm that no activities will be done during 
your working hours with Gates. 

 

Confirm that you will not use Gates’ resources, 
labor or assets (e.g., Gates-issued computer, 
confidential information, etc.) for the activities. 

 

What steps can be taken in order resolve or 
prevent the conflict? 

 
 
 
 
 
 
 
 


	1.3 กิจกรรมภายนอกบริษัทฯ

