
 
 

 
1 

ปรับปรงุลา่สดุ: กมุภาพันธ ์2021 
 

Gates Industrial Corporation plc 
หลกัจรรยาบรรณสําหรบัซพัพลายเออร  ์

 
Gates Industrial Corporation plc และบรษิทัในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง (“Gates” หรอื “บรษิทั”) 
มุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรฐานสงูสดุดา้นคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละความซือ่สตัยท์างธรุกจิในการตดิตอ่กบัซพัพลายเออร ์ 
Gates กาํหนดไวว้า่สภาพการทํางานในห่วงโซอ่ปุทานของ Gates ตอ้งมคีวามปลอดภยั 
ซึง่แรงงานไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิและกระบวนการผลติมคีวามรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม  
ซพัพลายเออรม์ภีาระผูกพนัในกจิกรรมทัง้หมดของตนในการดาํเนินการโดยปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัของประเทศทีต่นดาํเนินงานอยู่อย่างเต็มที ่และบงัคบัใชก้บักจิกรรมเหลา่น้ัน  
 
หลกัจรรยาบรรณสาํหรบัซพัพลายเออรฉ์บบันี ้(“หลกัจรรยาบรรณ”) 
สง่เสรมิใหซ้พัพลายเออรป์ฏบิตัมิากกวา่การปฏบิตัติามกฎหมาย โดยยดึถอืมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 
เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มใหก้า้วหนา้ยิง่ขึน้ มาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบั เชน่ 
องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (UDHR) ประชาคมนานาชาต ิ(SAI) 
และโครงการการคา้อย่างมจีรยิธรรม (ETI) และระเบยีบขอ้บงัคบัในภมูภิาคอืน่ ๆ เชน่ 
กฎหมายความโปรง่ใสในหว่งโซอ่ปุทานของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
ถกูใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งองิในการจดัเตรยีมหลกัจรรยาบรรณฉบบันีแ้ละอาจเป็นแหลง่ขอ้มูลเพิม่เตมิทีม่ปีระโยชน ์ 
ซพัพลายเออรค์วรปฏบิตัติามและสนับสนุนมาตรฐานเดยีวกนันี ้
 
Gates สง่เสรมิเป็นอย่างยิง่ใหซ้พัพลายเออรร์บัทราบและใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนี ้
และพยายามทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรฐานและขอ้กาํหนดตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดดา้นลา่ง  
การไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานและขอ้กาํหนดทีร่ะบุไวใ้นหลกัจรรยาบรรณนีอ้าจสง่ผลใหซ้พัพลายเออรข์าดคณุสมบตัไิด ้
 

1. แรงงานและสทิธมินุษยชน 
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งยดึถอืสทิธมินุษยชนของแรงงานและปฏบิตัติอ่แรงงานดว้ยศกัดิศ์รแีละความเคารพตามทีช่มุชนนานาชาติ
เขา้ใจ 
 

a. การป้องกนัแรงงานโดยไม่สมคัรใจ 
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี ้แรงงานตามสญัญา หรอืแรงงานนักโทษไม่วา่รปูแบบใดก็ตาม  
งานทัง้หมดจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 
และแรงงานจะตอ้งมอีสิระทีจ่ะออกจากงานหรอืยุตกิารจา้งงานของตนโดยแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างสมเหตสุมผล  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หน่วยงานจดัหาแรงงานทีเ่ป็นบุคคลภายนอกทีจ่ดัหาแรงงานใหน้ั้นปฏบิตัติามขอ้กาํ
หนดของหลกัจรรยาบรรณนี ้และกฎหมายวา่ดว้ยการสง่/รบัสนิคา้ของประเทศ 
แลว้แตว่า่ขอ้กาํหนดใดจะเขม้งวดกวา่ในการปกป้องแรงงาน 
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b. การป้องกนัการคา้ทาสและการคา้มนุษย ์
 
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัทางกฎหมายทัง้หมดทีห่า้มการใชแ้รงงานทาสและการคา้มนุษยใ์นธรุกจิของตน รวมทัง้ในห่วงโซอ่ปุทานของตน 
 

c. การป้องกนัแรงงานอายุตํา่กวา่ทีก่ฎหมายกาํหนด 
 

หา้มใชแ้รงงานเด็กโดยเด็ดขาด  อายุขัน้ตํ่าของการจา้งงานหรอืการทํางานตอ้งมอีายุ 15 ปี 
อายุขัน้ตํ่าของการจา้งงานในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือายุของการศกึษาภาคบงัคบัในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขึน้อยู่กบัวา่อายุใดสงูกวา่  
ซพัพลายเออรอ์าจจา้งเยาวชนทีม่อีายุมากกวา่เกณฑข์ัน้ตํ่าตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัสาํหรบัการจา้งงาน แตม่อีายุนอ้ยกวา่ 18 
ปี โดยมเีงือ่นไขวา่พวกเขาตอ้งไม่ปฏบิตังิานทีม่แีนวโนม้เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ความปลอดภยั หรอืศลีธรรม 
ซึง่สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาวา่ดว้ยอายุขัน้ตํ่า ILO ฉบบัที ่138 
 

d. การตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั ิ
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่เลอืกปฏบิตัติอ่พนักงานใด ๆ บนพืน้ฐานของอายุ เช ือ้ชาต ิสผีวิ เพศ รสนิยมทางเพศ 
อตัลกัษณห์รอืการแสดงออกทางเพศ สถานะบุคคลขา้มเพศ ศาสนา ชาตกิาํเนิด วงศต์ระกลู สญัชาต ิความพกิาร 
สถานภาพทหารผ่านศกึหรอืสถานภาพสมรส ขอ้มูลทางพนัธกุรรม การตัง้ครรภ ์
การคลอดบุตรหรอืสภาวะทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืสถานะอืน่ ๆ 
ทีบ่งัคบัใชซ้ ึง่ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายระดบัประเทศ รฐั หรอืทอ้งถิน่ ซึง่รวมถงึแนวปฏบิตัใินการวา่จา้งและการจา้งงาน 
เชน่ การสมคัรงาน การเลือ่นตาํแหน่ง รางวลั การเขา้ถงึการฝึกอบรม การมอบหมายงาน คา่จา้ง สทิธปิระโยชน ์
การลงโทษทางวนัิย และการเลกิจา้ง 
 

e. การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม 
 

ซพัพลายเออรต์อ้งยดึมั่นตอ่การมสีถานทีท่ํางานทีป่ราศจากการลว่งละเมดิ  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่คกุคามแรงงานหรอืทําใหแ้รงงานตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิีร่นุแรงหรอืไรม้นุษยธรรม 
รวมถงึการคกุคามทางเพศ การลว่งละเมดิทางเพศ การลงโทษทางกาย การบบีบงัคบัทางจติใจ การบบีบงัคบัทางรา่งกาย 
การขม่เหงทางวาจา หรอืขอ้จาํกดัทีไ่ม่สมเหตสุมผลการเขา้หรอืออกสถานประกอบการ 
ซึง่สถานประกอบการจดัหาสิง่อาํนวยความสะดวกให ้
 

f. ชัว่โมงการทํางาน 
 
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม 
จาํนวนวนัทํางานตอ่สปัดาหจ์ะไม่เกนิจาํนวนจาํนวนวนัทํางานตามทีก่ฎหมายกาํหนดและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัใหม้วีนัลาพกัรอ้น จาํนวนวนัลา และวนัหยุดตามทีก่ฎหมายกาํหนดและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้
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g. คา่จา้งและสทิธปิระโยชน ์
 
ซพัพลายเออรต์อ้งจา่ยเงนิใหก้บัแรงงานอย่างนอ้ยตามคา่แรงขัน้ตํ่าทีก่าํหนดโดยกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
และใหส้ทิธปิระโยชนท์ัง้หมดตามกฎหมาย  นอกจากคา่ตอบแทนสาํหรบัช ัว่โมงการทํางานปกตแิลว้ 
แรงงานจะตอ้งไดร้บัคา่ตอบแทนสาํหรบัการทํางานลว่งเวลาในอตัราพเิศษทีก่าํหนดโดยกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วข ้
อง  ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่ใชก้ารหกัเงนิจากคา่จา้งเป็นการลงโทษทางวนัิย 
เวน้แตจ่ะเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  แรงงานตอ้งไดร้บัคา่จา้งในเวลาทีเ่หมาะสม 
และจะตอ้งสือ่สารถงึพืน้ฐานของการจา่ยคา่จา้งแรงงานใหแ้รงงานทราบอย่างชดัเจนในเวลาทีเ่หมาะสม 
  

h. เสรภีาพในการสมาคม 
 
ซพัพลายเออรต์อ้งเคารพสทิธขิองแรงงานในการสมาคมอย่างอสิระ จดัตัง้และเขา้รว่มกบัองคก์รแรงงานทีต่นเลอืก 
แสวงหาการเป็นตวัแทนและตอ่รองรว่มกนั ตามทีก่ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชอ้นุญาต  
ซพัพลายเออรต์อ้งป้องกนัการกระทําทีเ่ป็นการรบกวนองคก์ร การทํางาน 
หรอืการบรหิารองคก์รของแรงงานตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้
 
2. สุขภาพและความปลอดภยั 

 
Gates 
ตระหนักดวีา่การผสมผสานแนวทางการจดัการสขุภาพและความปลอดภยัทีด่เีขา้กบัธรุกจิทุกดา้นเป็นสิง่สาํคญัในการรกัษาข
วญักาํลงัใจและผลติสนิคา้ทีเ่ป็นนวตักรรม  
ซพัพลายเออรต์อ้งมุ่งมั่นทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีป่ลอดภยัและดตีอ่สขุภาพสาํหรบัพนักงานทกุคนของตน 
 

a. การป้องกนัการบาดเจบ็จากการทํางาน 
 
ซพัพลายเออรค์วรกาํจดัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ทางรา่งกายเมือ่เป็นไปได ้ 
ในกรณีทีไ่ม่สามารถขจดัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ทางรา่งกายได ้
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัใหม้กีารควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม เชน่ อปุกรณป้์องกนัทางกายภาพ 
การป้องกนัเคร ือ่งจกัรทาํงาน (อนิเตอรล็์อค) และป้องกนัไม่ใหเ้ขา้ถงึอนัตราย  
หากการควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสมไม่สามารถทําได ้
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งกาํหนดการควบคมุดา้นการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม เชน่ ขัน้ตอนการทํางานทีป่ลอดภยั  ในทุกกรณี 
ซพัพลายเออรต์อ้งจดัหาอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลทีเ่หมาะสมใหแ้กแ่รงงาน  
แรงงานตอ้งมสีทิธิใ์นการปฏเิสธสภาพการทํางานทีไ่ม่ปลอดภยัโดยไม่ตอ้งกลวัตอ่การตอบโต ้
 

b. การป้องกนั การเตรยีมพรอ้ม และการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน 
 
ซพัพลายเออรค์วรคาดการณ ์ระบุ และประเมนิสถานการณฉุ์กเฉิน 
และลดผลกระทบดว้ยการใชแ้ผนฉุกเฉินและขัน้ตอนการตอบสนอง รวมถงึการรายงานเหตฉุุกเฉิน 
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การแจง้เตอืนพนักงานและขัน้ตอนการอพยพ การฝึกอบรมและการฝึกซอ้มพนักงาน 
การจดัหาอปุกรณป์ฐมพยาบาลทีเ่หมาะสม อปุกรณต์รวจจบัและดบัเพลงิทีเ่หมาะสม และสถานทีท่างออกทีเ่หมาะสม 
 

c. ขัน้ตอนและระบบความปลอดภยัในการทํางาน 
 
ซพัพลายเออรค์วรกาํหนดขัน้ตอนและระบบเพือ่จดัการ ตดิตาม และรายงานการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทํางาน  
ขัน้ตอนและระบบดงักลา่วควรสง่เสรมิใหพ้นักงานรายงาน จดัประเภท และบนัทกึกรณีการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 
ตรวจสอบเหตกุารณแ์ละดาํเนินการแกไ้ขเพือ่กาํจดัสาเหต ุ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัหาการรกัษาพยาบาลทีจ่าํเป็นและอาํนวยความสะดวกใหผู้ท้ํางานทีไ่ดร้บับาดเจ็บกลบัมาทํางาน 
 

d. การสือ่สาร 
 
เพือ่สง่เสรมิสภาพแวดลอ้มการทํางานทีป่ลอดภยั 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แรงงานไดร้บัขอ้มูลและการฝึกอบรมดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในสถานทีท่ํางา
นทีเ่หมาะสม รวมถงึคาํเตอืนทีจ่ดัเตรยีมไวใ้นภาษาหลกัหรอืภาษาแม่ของแรงงานทีไ่ดร้บัผลกระทบ  
ซพัพลายเออรต์อ้งตดิประกาศเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมใีนภาษาหลกัหรอืภาษาแม่ของลกูจา้งของตนสาํหรบัส
ารอนัตรายหรอืสารพษิทีใ่ชใ้นสถานทีท่ํางาน และฝึกอบรมลกูจา้งซึง่จะตอ้งสมัผสักบัสารดงักลา่วอย่างถกูตอ้ง 
 

3. สิง่แวดลอ้ม 
 
ที ่Gates ขอ้พจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นสว่นหน่ึงของการดาํเนินธรุกจิ  
ซพัพลายเออรต์อ้งมุ่งมั่นทีจ่ะลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากการออกแบบ กระบวนการผลติ และการปลอ่ยของเสยี  
ในการดาํเนินงานดา้นการผลติ 
ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตใิหน้อ้ยทีส่ดุในขณะทีป่กป้องสขุภาพและความปลอดภยัของประชาชน 
 

a. ใบอนุญาตและการรายงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
ซพัพลายเออรต์อ้งไดร้บั รกัษา และเก็บรกัษาใบอนุญาตดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่าํเป็นทัง้หมดใหเ้ป็นปัจจบุนั (เชน่ 
การตรวจสอบการขนถา่ยสนิคา้) และการลงทะเบยีน 
และปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในการปฏบิตังิานและการรายงานของใบอนุญาตดงักลา่ว 
 

b. น้ําเสยีและการปล่อยของเสยีทีเ่ป็นของแข็ง 
 
นํ้าเสยีและของเสยีทีเ่ป็นของแข็งทีเ่กดิจากการดาํเนินงาน กระบวนการทางอตุสาหกรรม 
และสิง่อาํนวยความสะดวกดา้นสขุอนามยัตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ ควบคมุ 
และบําบดัตามทีก่าํหนดไวโ้ดยกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการปลอ่ยหรอืการกาํจดั 
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c. การจดัการสารอนัตรายและขอ้จาํกดั 
 
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้หา้มใชห้รอืจาํกดัสารเฉพาะ  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การจดัการ 
การเคลือ่นยา้ย การจดัเก็บ การรไีซเคลิ การใชซ้ํา้ และการกาํจดัมคีวามปลอดภยั 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งระบแุละจดัการสารทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายหากปลอ่ยออกสูส่ิง่แวดลอ้มและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั
การตดิฉลากทีบ่งัคบัใชส้าํหรบัการรไีซเคลิและการกาํจดั 
 

d. การปล่อยมลพษิทางอากาศ 
 
การปลอ่ยอากาศจากสารเคมอีนิทรยีท์ีร่ะเหยง่าย ละอองลอย สารกดักรอ่น อนุภาค สารเคมทีีท่ําลายโอโซน 
และการเผาไหมท้ีเ่กดิจากการดาํเนินงาน ตอ้งไดร้บัการจาํแนก ตรวจสอบ ควบคมุ 
และบําบดัตามทีก่าํหนดไวโ้ดยกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการจาํหน่ายออก 
 

e. การป้องกนัมลพษิและการลดทรพัยากร 
 
ซพัพลายเออรต์อ้งพยายามลดหรอืกาํจดัของเสยีทกุประเภท รวมถงึนํา้และพลงังาน 
โดยการใชม้าตรการอนุรกัษท์ีเ่หมาะสมในโรงงาน ในกระบวนการบํารงุรกัษาและการผลติ และโดยการรไีซเคลิ การใชซ้ํา้ 
หรอืการใชว้สัดทุดแทน 
 

f. แรธ่าตุทีอ่ยู่ภายใตข้อ้ขดัแยง้ 
 
ซพัพลายเออรต์อ้งสนับสนุนความพยายามของ Gates 
ในการรกัษาหว่งโซอ่ปุทานทีร่บัผดิชอบตอ่สงัคมและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรธ่าตทุีอ่ยู่ภายใต ้
ขอ้ขดัแยง้  ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะทีเ่หมาะสมในห่วงโซอ่ปุทานของตนเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ดบีุก 
ทงัสเตน แทนทาลมั หรอืทองคาํ (“3TG”) ทีอ่ยู่ในวสัดทุีจ่ดัหาใหแ้ก ่Gates น้ัน 
ไดร้บัการจดัหาอย่างมคีวามรบัผดิชอบจากเหมอืงและโรงหลอมทีผ่่านการตรวจสอบแลว้  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งละเวน้การจดัหา 3TG 
ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มจากโรงหลอมหรอืเหมอืงทีพ่บวา่ทาํเพือ่จดัหาเงนิทุนหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มตอ่กลุ่
มตดิอาวธุ   
 
ซพัพลายเออรท์ีจ่ดัหาวสัดใุหแ้ก ่Gates ทีอ่าจม ี3TG 
ตอ้งจดัหาแม่แบบการรายงานแรธ่าตทุีอ่ยู่ภายใตข้อ้ขดัแยง้ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (“CMRT”) ใหแ้ก ่Gates 
อย่างนอ้ยปีละคร ัง้ (รวมถงึเมือ่ใดก็ตามที ่Gates รอ้งขอ) ซึง่รวมถงึการเปิดเผย 3TG ทีม่อียู่ในวสัดทุีจ่ดัหาใหก้บั Gates 
และระบุบรษิทัหลอมและเหมอืงทัง้หมดที ่3TG ดงักลา่วจดัหามา 
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4. จรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
 
ซพัพลายเออรต์อ้งยดึมั่นในมาตรฐานสงูสดุของการดาํเนินการอยา่งมจีรยิธรรมเมือ่ตดิตอ่กบัพนักงาน ซพัพลายเออร ์
และลกูคา้ 
 

a. การทุจรติ การขู่กรรโชก การยกัยอกเงิน หรอืการหลกีเลีย่งภาษ ี
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่มสีว่นรว่มในการทุจรติ การขูก่รรโชก การยกัยอกเงนิ หรอืการหลกีเลีย่งภาษีในรปูแบบใดก็ตาม 
และการฝ่าฝืนขอ้หา้มนีอ้าจสง่ผลใหค้วามสมัพนัธข์องตนกบั Gates สิน้สดุลงทนัท ีและการดาํเนินการทางกฎหมาย 
 

b. ไม่มขีอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมาะสม 
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่เสนอหรอืยอมรบัสนิบนหรอืวธิกีารอืน่ใดเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่กนิควรหรอืไม่เหมาะสม 
 

c. ผลประโยชนท์บัซอ้น 
 
ซพัพลายเออรต์อ้งหลกีเลีย่งกจิกรรมหรอืสถานการณใ์ด ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั Gates 
หรอืพนักงานของบรษิทั  ซพัพลายเออรต์อ้งแจง้ให ้Gates 
ทราบหากพนักงานของซพัพลายเออรห์รอืสมาชกิในครอบครวัของซพัพลายเออรท์ํางานใหก้บั Gates 
มผีลประโยชนท์างการเงนิใน Gates หรอืมคีวามสมัพนัธใ์นอดตีหรอืปัจจบุนักบั Gates ซึง่อาจถอืวา่เป็นผลประโยชนท์บัซอ้น   
 

d. การปกป้องขอ้มูล ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั และทรพัยส์นิทางปัญญา 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติามคาํสัง่ กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นสว่นตวั 
การรกัษาความลบั การรกัษาความปลอดภยั และการปกป้องขอ้มูล โดยใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัทางเทคนิค 
ทางกายภาพ และทางการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม และมาตรการป้องกนัทีอ่อกแบบมาเพือ่ปกป้องการจดัเก็บและการสง่ขอ้มูล 
 
ซพัพลายเออรต์อ้งปกป้องขอ้มูลของลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธรุกจิ โครงสรา้ง สถานการณท์างการเงนิ 
ผลการปฏบิตังิาน และ/หรอืขอ้มูลอืน่ใดทีถ่อืวา่เป็นความลบัอย่างมปีระสทิธภิาพ  
การเปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งกระทําตามแนวทางทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลทีต่กลงกนัไวร้ะหวา่งซพัพลายเออรแ์ละ 
Gates และภายในแนวทางปฏบิตัขิองกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาทัง้หมดและปกป้องขอ้มูลของ Gates  
การถา่ยโอนเทคโนโลยแีละความรูค้วามชาํนาญจะตอ้งดาํเนินการในลกัษณะทีป่กป้องสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 
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e. การปฏบิตัติามขอ้กาํหนดการนําเขา้/ส่งออก 
 
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้หรอืการสง่ออกวสัดุ
หรอืผลติภณัฑท์ีจ่ดัหา  ซพัพลายเออรร์บัทราบวา่ Gates 
รวมถงึบรษิทัในเครอืทัว่โลกทัง้หมดอยู่ภายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัการควํ่าบาตรของสหรฐัฯ 
ดงัน้ันซพัพลายเออรจ์ะไม่ทาํธรุกจิกบับุคคลทีถ่กูปฏเิสธหรอืประเทศทีถ่กูควํ่าบาตรในนามของ Gates  
 

f. ธุรกจิทีเ่ป็นธรรม การโฆษณา และการแข่งขนั 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งยดึถอืมาตรฐานทางธรุกจิทีเ่ป็นธรรมในการโฆษณา การขาย และการแขง่ขนั  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่มสีว่นรว่มในการสมรูร้ว่มคดิในการเสนอราคา การกาํหนดราคา การเลอืกปฏบิตัดิา้นราคา 
หรอืการปฏบิตัทิางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมอืน่ ๆ ในการละเมดิกฎหมายการตอ่ตา้นการผูกขาด/การแขง่ขนัระดบัประเทศ รฐั 
หรอืทอ้งถิน่ 
 

g. การป้องกนัการฟอกเงิน 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัทิีบ่งัคบัใชท้ัง้หมดทีก่าํกบัดแูลการป้องกนัการฟอกเงนิและจะไม่เขา้รว่มในกจิกรรม
การฟอกเงนิใด ๆ  
 

h. การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ม่ระบุชือ่ 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสรา้งโปรแกรมเพือ่รบัรองการปกป้องความลบัของผูแ้จง้เบาะแสและหา้มการตอบโตเ้อาคนืตอ่พนักงานทีเ่
ขา้รว่มในโปรแกรมดงักลา่วโดยสจุรติ  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัใหม้กีลไกการรอ้งเรยีนทีไ่ม่ระบชุ ือ่สาํหรบัแรงงานในการรายงานขอ้รอ้งเรยีนในสถานทีท่ํางานตามกฎ
หมายและขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 
 
หากซพัพลายเออรห์รอืบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ เช ือ่วา่มกีารดาํเนินการเกดิขึน้ หรอือาจจะเกดิขึน้ หรอืกาํลงัจะเกดิขึน้ 
(ไม่วา่จะเกดิขึน้โดยพนักงานของ Gates ซพัพลายเออรข์อง Gates หรอืบุคคลทีส่ามอืน่ ๆ ทีด่าํเนินการในนามของ Gates) 
ซึง่ฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัซพัพลายเออรฉ์บบันี ้หลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกจิและหลกัจรยิธรรมของ Gates 
หรอืขอ้กาํหนดทางกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พวกเขาไดร้บัการคาดหวงัวา่จะแจง้เร ือ่งนีต้อ่ Gates 
ดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหน่ึงดงัตอ่ไปนี:้ 
 

(a) ทําเป็นหนังสอืสง่ไปที ่Gates Industrial Corporation plc, Attn: Audit Committee/ General Counsel, 
1144 Fifteenth St., Suite 1400, Denver, Colorado 80202 

(b) สง่อเีมลไปที ่compliance@gates.com 

mailto:compliance@gates.com
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(c) โดยการโทรตดิตอ่ (โทรฟร)ี ตามหมายเลขทีเ่หมาะสมตามภาษาหรอืสถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นภาคผนวก ก. 
ของหลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกจิและจรยิธรรมของ Gates (สามารถดไูดท้ี ่gates.com) หรอืดไูดท้ี ่
gatecorp.ethicspoint.com หรอื 

(d) การเขา้ถงึเว็บพอรท์ลัทีจ่ดัทาํโดยผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอกของ Gates ที ่
gatescorp.ethicspoint.com 
หรอืเว็บพอรท์ลัทีจ่ดัทําโดยผูร้บัชว่งดาํเนินการตอ่จากผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 
ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก Gates เป็นระยะ ๆ 

 
*ซพัพลายเออรต์อ้งระลกึเสมอวา่   Gates อาจดาํเนินการตรวจประเมนิและตรวจสอบซพัพลายเออร  ์

ผูร้ บัเหมาช ว่ง และซพัพลายเออรร์ะดบัถดัไปไดท้ ุกเม ือ่ 
โดยอาจจะแจง้ใหท้ราบล ่วงหน ้าหรอืไม ่แจง้ใหท้ราบล ่วงหน ้ากไ็ดเ้พ ือ่ประเมนิการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ

นี  ้รวมถงึกฎหมายและข อ้บงัคบัท ีเ่ก ีย่วข อ้ง  
การตรวจประเมนิหรอืการตรวจสอบอาจดาํเนินการโดยบุคลากรของ Gates หรอืบรษิทัท ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก 

Gates* 

https://gatescorp.ethicspoint.com/
https://gatescorp.ethicspoint.com/

