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ลูกค้าคือที่หนึ่ง

เราให้ความสำ�คัญกับลูกค้าเป็นที่หนึ่ง ทั้งลูกค้าภายใน (พนักงานของบริษัท) และลูกค้าภายนอก
องค์กร เรามีความใส่ใจในการทำ�ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและมุ่งมั่นที่จะส่งมอบไอเดีย
ที่มาจากนวัตกรรมใหม่ๆและจิตวิญญาณแห่งการประกอบการชองเรา

เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า โดยการส่งมอบงานตามข้อตกลงด้วยความซื่อตรง ทั้งบริษัทและ
ลูกค้าต่างต้องเชื่อมั่นต่อกันและกันด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องทุกเมื่อ

ทีมงานที่มีแรงบันดาลใจ

การได้รับความเชื่อมั่น

พนักงานของเราทุกคนมีความตั้งใจร่วมกันที่จะนำ�เสนอความคิดใหม่ๆ ที่ยิ่งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในบริษัทและในประเทศต่างๆ

เราพัฒนาธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในฐานะผู้นำ�ในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของลูกค้าซึ่ง
ขับเคลื่อนด้วยการสร้างและปรับใช้โซลูชั่นที่ทันสมัย

ไม่หยุดที่จะก้าวสู่ความเป็น
เลิศ
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แนวทางสู่จริยธรรมของคุณ
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ความมุ่งมั่นของเรา
. การปฏิบัติตามนั้นมีผลใช้กับพวกเราทุกคน
. การรับทราบ
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. โครงการ “กล่าวบางอย่าง”
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บันทึกทางธุรกิจที่ถูกต้องแม่นยำ�
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. การจัดทำ�เอกสาร
. การตรวจสอบ
. การเปิดเผยข้อมูล
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ความมุ่งมั่นของเรา
เป็นการปฏิบัติที่รวดเร็วใช่หรือไม่? ใช่ เป็นเส้นทางลัดของมาตรฐานการปฏิบัติใช่หรือไม่? ไม่ใช่
มาตรฐานการปฏิบัตินั้นมีผลใช้กับพวกเราทุกคน
ความรับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติ
รวมถึงหน้าที่ในการแสวงหาคำ�แนะนำ�เมื่อคุณมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนั้น เป็นหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนของชุมชน Brightstar จรรยาบรรณและ
จริยธรรม (“จรรยาบรรณ”) ของเรามีผลใช้กับทุกคนที่ทำ�งานในชุมชน Brightstar รวมถึงคณะกรรมการของบริษัท ฝ่ายบริหาร
ซัพพลายเออร์ ผู้จำ�หน่าย และคุณ! เราตระหนักว่าโปรแกรมการศึกษาและการอบรม ไม่ว่าจะครอบคลุมมากเพียงใด ก็ไม่
สามารถเตรียมการป้องกันล่วงหน้าสำ�หรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำ�ไมเราจึงได้ให้ความทุ่มเทในการ
จัดให้มีข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติแด่ทุกคน และเพื่อเป็นการตอบคำ�ถามเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติทั้งหมด
การรับทราบ
พนักงาน Brightstar ทุกคนจำ�เป็นต้องรับทราบจรรยาบรรณและจริยธรรม โดยการอ่านและทำ�ความเข้าใจให้ละเอียดครบถ้วน
เรารับทราบจรรยาบรรณนี้เมื่อเริ่มการจ้างงานและเป็นประจำ�ทุกปี เราตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ
จรรยาบรรณที่ใช้บังคับทั้งหมด เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำ�ความคุ้นเคยกับค่านิยมของบริษัทและความสามารถ
ในการตัดสินใจที่ดี ทั้งในและนอกสถานที่ทำ�งาน
นอกจากนั้น เราทุกคนยังมีความรับผิดชอบในการอ่านและการทำ�ความเข้าใจนโยบายและขั้นตอนทั้งหมดของบริษัทด้วยเช่น
กัน โปรดแน่ใจว่าคุณได้อ่านและปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เหล่านี้ นโยบายเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้ระบุไว้ในจรรยา
บรรณนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์และให้บทสรุปที่ครอบคลุม

ชุนของเราทั่วโลก ผ่านการฝึกอบรมทางเว็บไซต์และการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
นอกจากนี้ นโยบายของบริษัทของเรายังประกอบด้วยคำ�อธิบายสำ�หรับวิธีที่เราดำ�เนินธุรกิจโดยละเอียด
โปรดอย่าลังเลในการศึกษาข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ในจรรยาบรรณนี้
นโยบายเปิดประตู
Brightstar
มีความมุ่งมั่นในการให้อำ�นาจแก่พนักงานในการรายงานข้อกังวลใดก็ตามโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้
คุณไม่ควรรู้สึกไม่สะดวกใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นในการรายงานปัญหาต่อผู้จัดการของคุณหรือผู้บริหารของ Brightstar
นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานข้อกังวลต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ
ที่ปรึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติ
หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการอื่นๆ ที่คุณรู้สึกสะดวกใจที่จะสื่อสารด้วยที่ Brightstar
เราจัดให้มีหน่วยงานหลายหน่วยสำ�หรับการรายงานข้อกังวลของคุณ ด้วยวิธีนี้
จึงทำ�ให้มีบุคคลที่คอยรับฟังและช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ

e-Learning/การเรียนแบบตัวต่อตัว/การสื่อสาร/นโยบาย
เพื่อเป็นการรับรองความรับผิดชอบและเสริมสร้างความรู้ภายในชุมชนของเรา
เราจึงได้จัดให้มีการอบรมทางออนไลน์ (e-Learning) ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ของมาตรฐานการปฏิบัติ
โปรแกรม e-Learning ของเราเป็นบริการที่ให้ความสะดวกสบาย
นำ�เสนอด้วยภาษาที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจในความคาดหวังของบริษัท
เราหวังว่าจะสามารถสร้างความเข้าใจที่เป็นเอกฉันท์ของพนักงานทุกระดับที่บริษัทของเรา เป้าหมายของเราคือการสร้างชุมชน
ที่มีอำ�นาจและครบวงจรในทั่วโลก เพื่อการบรรลุเป้าหมายนี้ ทีมงานต่างๆ ของเราได้ทุ่มเทในการฝึกอบรมพนักงานทุกคนในชุม
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สถานที่สำ�หรับการรายงาน
ในกรณีที่คุณได้รับการตอบโต้เนื่องจากการรายงานด้วยความสุจริตใจของคุณ
ไม่ว่าคุณจะทำ�งานที่ใด คุณต้องรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ ที่ปรึกษาทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและมารฐานการปฏิบัติ หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการอื่นๆ
ที่คุณรู้สึกสะดวกใจที่จะพูดคุยด้วยทันที นอกจากนี้ หากคุณทราบเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดที่เกิดขึ้น
หรือคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้า โปรดติดต่อหน่วยงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของเรา
อย่าลืมว่า การละเมิดจริยธรรมนั้นส่งผลกระทบต่อทุกคน โปรดรายงานเรื่องดังกล่าวทันที
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตรงนั้น คุณสามารถดูได้ที่วิธีการอื่นๆ
สำ�หรับการรายงาน ในสายด่วนและเว็บไซต์การรายงานอย่างเป็นความลับ
เราขอแนะนำ�ให้คุณรายงานการละเมิดใดก็ตามโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
• การรายงานทางเว็บไซต์ EthicsPoint: www.brightstar.ethicspoint.com
• โทรติดต่อสายด่วน: 877-307-1218 (บริการโทรฟรีภายในประเทศสหรัฐอเมริกา กวม เปอร์โตริโก และแคนาดา) หรือ
• เลือกประเทศของคุณตามคำ�แนะนำ�จากบริการโทรฟรีระหว่างประเทศจากเว็บไซต์ EthicsPoint เพื่อค้นหาบริการสายด่วนที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

สายด่วนและเว็บไซต์ให้
บริการตลอด 24 ชั่วโมง/
7 วันต่อสัปดาห์

24/7

ข้อพึงระลึก: บริการ EthicsPoint นี้ไม่ใช่ 191 หรือบริการฉุกเฉิน อย่าใช้
เว็บไซต์นี้เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินที่
กำ�ลังเกิดขึ้น รายงานที่มีการยื่นส่งผ่านบริการนี้อาจไม่ได้รับการตอบรับใน
ทันที หากคุณต้องการความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
ทางการในพื้นที่หรือติดต่อ 191
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ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

การห้ามมิให้มีการละเมิดมาตรฐานการปฏิบัติหรือการตอบโต้ต่อการรายงานข้อกังวล
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจของ Brightstar
ทำ�ไม?
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของความมีจริยธรรมของบริษัทและเสริมสร้างชื่อเสียงของเราให้แข็งแกร่งขึ้น การ
ละเลยต่อการปฏิบัติตามนี้อาจส่งผลถึงการยุติการจ้างงานหรือสัญญา หรือการลงโทษตามกฎหมายที่รุนแรงกว่า

รายงานด้วยความสุจริตใจเมื่อสงสัยถึงการละเมิดจรรยาบรรณผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่เรามีอยู่
ทำ�ไม?
เราจะพยายามทำ�ทุกวิถีทางเพื่อสอบสวนการละเมิดจรรยาบรรณที่น่าสงสัย รวมถึงการละเลยในการรายงานการละเมิด

รู้สึกสบายใจจากการที่ได้รับรู้ว่า Brightstar ให้การปกป้องคุณ
ทำ�ไม?
เราห้ามการตอบโต้ต่อพนักงานผู้ใดก็ตามที่ทำ�การรายงานด้วยความสุจริตใจ ซึ่งพนักงานผู้นั้นมีความเชื่อว่าการละเมิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นหรือสงสัย
ว่าอาจเกิดขึ้นหรือกำ�ลังจะเกิดขึ้น เรามีความมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบรายงานทั้งหมดอย่างจริงจังและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยทันที
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โครงการ “กล่าวบางอย่าง”
ชื่อเสียงของบริษัทของเราเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำ�คัญสูงสุดของเรา การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังใน
การรายงานการละเมิดหรือการสงสัยว่าอาจมีการละเมิดของคุณนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับ
การสนับสนุนองค์กรในเชิงบวกและจริยธรรมทั่วทั้ง Brightstar
แนวทางปฏิบัติของเรานั้นเรียบง่าย:
หากเห็นบางสิ่ง หากได้ยินบางเรื่อง กล่าวบางอย่าง

ทำ�ตนเป็นผู้กล้าทางจริยธรรม
นำ�มาซึ่งความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของบริษัทโดยใช้จริยธรรมเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
เมื่อใดที่มีข้อสงสัย ถามตัวคุณเองด้วยคำ�ถามต่อไปนี้:
• ดำ�เนินการเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Brightstar หรือไม่?
• ดำ�เนินการเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ ฉัน หรือไม่? ต่อชื่อเสียงของ ครอบครัว
ของฉัน หรือไม่?
• ดำ�เนินการเหล่านี้สอดคล้องตามค่านิยมขององค์กรของ Brightstar หรือไม่?
• ดำ�เนินการเหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ (ทั้งในสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท?
• สื่อมวลชนจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับดำ�เนินการเหล่านี้?
• ผู้ผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ หรือหน่วยงานของรัฐจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับดำ�เนินการเหล่านี้?
• เจ้าหน้าที่หรือผู้อำ�นวยการของ Brightstar จะคิดอย่างไรเกี่ยวกับดำ�เนินการเหล่านี้?
ไม่ว่าคุณจะแน่ใจในคำ�ตอบของคุณหรือไม่ก็ตามสำ�หรับคำ�ถามเหล่านี้ เราขอเชื้อเชิญให้คุณขอ
คำ�แนะนำ�จากหน่วยงานหน่วยใดหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นทรัพยากรของเรา
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การพิจารณาสถานการณ์ที่เป็นจริง
ในตอนเย็นวันศุกร์วันหนึ่ง คุณอยู่ในระหว่างการเสร็จสิ้นโครงการสุดท้ายของสัปดาห์นั้น พร้อมกับการละเลียดคาปูชิโนแสนอร่อย
จากห้องอาหารพนักงาน
ขณะที่คุณพร้อมที่จะเดินทางออกจากสำ�นักงานเพื่อการพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห์ “เพื่อนร่วมงาน” ผู้หนึ่งซึ่งคุณ
ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนได้เข้ามาหาคุณ “เพื่อนร่วมงาน” ซึ่งเป็นผู้ที่คุณไม่รู้จักนี้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่กำ�ลังทำ�การสำ�รวจเกี่ยวกับ
ความรู้ของพนักงานปัจจุบันเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นดำ�เนินการที่ทำ�เป็นประจำ� เขา
ถามคุณอย่างสุภาพด้วยคำ�ถามจำ�นวนหนึ่ง
ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ�หากมีการละเมิดจริยธรรมภายในบริษัท
จากการที่ได้อ่านจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจที่น่าสนใจของ Brightstar คุณรู้ดีว่าจะต้องตอบคำ�ถามต่อไปนี้
อย่างไร:
สถานที่สำ�หรับการรายงานคือที่ใด?
เว็บไซต์ที่สามารถรายงานอย่างเป็นความลับคือที่ www.brightstar.ethicspoint.com หรือโดยใช้สายด่วนแบบไม่เสียค่าบริการที่
พร้อมให้บริการทางเว็บไซต์ของเราตามสถานที่ที่ตั้งของบริษัทในเครือ
คุณสามารถรายงานกับใคร?
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผู้ตรวจสอบภายใน ปรึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติ หรือผู้จัดการทั้งหลายหรือ
เจ้าหน้าที่ภายในบริษัท
คุณสามารถรายงานได้เมื่อใด?
ชาลีทำ�งานในฝ่ายกฎหมายที่บริษัทของตน พี่ชายของเขา
แกรี่ทำ�งานในฝ่ายการเงินที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
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บันทึกทางธุรกิจที่ถูกต้องแม่นยำ�
บริษัทชั้นนำ�ระดับโลกด้านการบริการแบบไร้สายให้ความไว้วางใจ Brightstar สำ�หรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ
บันทึกทางธุรกิจที่ถูกต้องแม่นยำ�
เราได้ให้ความทุม่ เทในการรักษาบัญชีและบันทึกทีถ่ กู ต้องแม่นยำ�และโปร่งใส
เราตรวจสอบอย่างสม่�ำ เสมอเพือ่ ความแน่ใจว่าบัญชีและบันทึกของเราได้รบั อนุญาต
ได้รบั การจัดการภายในเวลาทีเ่ หมาะสมและสะท้อนตามธุรกรรมอย่างถูกต้อง
ด้วยความช่วยเหลือของฝ่ายการควบคุมบัญชีภายในของเรา
การดำ�เนินธุรกรรมทางการเงินในบริษทั จึงมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ยิง่ ไปกว่านัน้
เรายังได้ตรวจสอบเพือ่ ความแน่ใจว่าเราได้ปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชีทไ่ี ด้รบั การยอมรับโดยทัว่ ไป
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เราต้องแก้ไขปัญหาความคลาดเคลือ่ นต่างๆ ทีไ่ ด้พบเห็นในบันทึก
โดยการแจ้งต่อฝ่ายบริหารและการแจ้งถึงผลกระทบทีไ่ ด้เกิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
และผูใ้ ห้บริการทางธุรกิจทราบอย่างถูกต้อง คุณต้องไม่บดิ เบือนข้อมูล
เจตนาสร้างความเข้าใจผิดหรือเปลีย่ นแปลงบันทึกของบริษทั
ซึง่ รวมถึงสถานการณ์ของการเจตนาปกปิดข้อมูล
ตลอดจนสถานการณ์ของสถานการณ์ทม่ี ผี ใู้ ห้ความช่วยเหลือในการสร้างความผิดพลาดของบันทึก
คุณต้องรายงานเรือ่ งการละเมิดเกีย่ วกับการรักษาบันทึกต่อหนึง่ ในทรัพยากรทีม่ อี ยูข่ องเราโดยทันที .
การจัดทำ�เอกสาร
เราได้ให้ความทุม่ เทต่อการรักษาไว้ซง่ึ ความถูกต้องแม่นยำ�ของเอกสารการขาย ใบสัง่ ซือ้
การควบคุมสินค้าคงคลัง และรายการธุรกรรมอืน่ ๆ กับบริษทั ของเรา
ทัง้ ในประเทศหรือระหว่างประเทศ
เรือ่ งทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ก็คอื เราต้องร้องขอและได้มาซึง่ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องจากลูกค้า ผูจ้ �ำ หน่าย
หรือบุคคลทีส่ ามอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการธุรกรรมดังกล่าว เราเชือ่ มัน่ ในการจัดทำ�เอกสารทีถ่ กู ต้อง
แม่นยำ�
เพราะมันคือสิง่ เสริมสร้างความน่าเชือ่ ถือและความซือ่ สัตย์ของบริษทั ของเรา

การตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบทัง้ ภายในและภายนอกของเรามีบทบาทสำ�คัญต่อบริษทั ของเรา
โดยการนำ�เสนอผลการประเมินเรือ่ งความมีประสิทธิภาพของการควบคุมบัญชีภายใน
การดำ�เนินงาน และงานด้านการบริหารจัดการให้แก่ทมี งายฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบบัญชีของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบความเป็นจริงและอย่างเป็นอิสระ
จากบริษทั
พวกเขาตรวจสอบเพือ่ ความแน่ใจในการรักษาระดับสูงสุดของความซือ่ สัตย์
ความสุจริต และความสำ�นึกในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั
เราเชือ่ มัน่ ในความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั ทีมการตรวจสอบของเรา
เราจะไม่ยอมให้มกี ารสร้างเอกสารข้อมูลทีไ่ ม่เป็นความจริงหรือทำ�ให้เข้าใจผิดแก่ผตู้ รวจสอบบัญชีของเรา
การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อความสำ�เร็จของเรา
การเปิดเผยข้อมูลอย่างสมบรูณ์และครบถ้วนนั้นเป็นสิ่งเสริมสร้างความรับผิดชอบและทำ�หน้าที่เสมือน
ยุทธปัจจัยอันทรงประสิทธิภาพทีค่ อยยับยัง้ การกระทำ�ผิด กองทุนในรูปเงิน
บัญชีธนาคารและบัญชีอน่ื ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจต้องมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องในบัญชีของบริษทั
เพือ่ รักษาไว้ซง่ึ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต เราขอแนะนำ�ให้คณ
ุ ตรวจสอบว่าเงินทุน สินทรัพย์
ความรับผิดชอบ รายได้
หรือค่าใช้จา่ ยใดก็ตามของบริษทั จะไม่ถกู ปกปิดหรือมีการบันทึกอย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่ถกู ต้อง
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ข้อผูกพันด้านจริยธรรมสำ�หรับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสาธารณะ

ข้อผูกพันของผู้ถือหุ้นและสื่อ

เราได้ให้ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทั้งหมด
อย่างเต็มที่ ยุติธรรม ถูกต้องแม่นยำ� และภายในเวลาที่เหมาะสม บางครั้ง
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานบางคนจะได้รับการเรียกตัวเพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี
ของเราสำ�หรับวัตถุประ
สงค์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เราคาดหวังว่าทีมงานของเราจะให้ข้อมูลที่ร้องขอโดยทันที
และอย่างถูกต้อง

เราได้ให้ความทุ่มเทต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ
สิ่งที่เรากล่าวถึงเกี่ยวกับบริษัทของเรา สิ่งนี้อาจเป็นตั้งแต่เอกสารข้อมูลที่สร้างขึ้นในระหว่างการ
ติดต่อสื่อสารภายในสำ�นักงานของเราไปจนถึงเอกสารข้อมูลในเว็บไซต์สื่อสังคม (เช่น Facebook,
บล็อก) .

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฝ่ายบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของเรานั้นมีความรับผิดชอบพิเศษในการส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์ในทั่วทั้งองค์กรของเรา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชี
และคณะกรรมการตรวจสอบของเรามีภาระผูกพันพิเศษในการรักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สมบูรณ์
ของบริษัทผ่านการรายงานผลประกอบการและเงื่อนไขทางการเงิน
หากคุณได้ทราบหรือมีความสงสัยว่าการใดก็ตามอาจทำ�ให้ความสามารถของเราในการเปิดเผย
ข้อมูลรายงานต่อสาธารณะ
รวมถึงการยื่นส่งเอกสารต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
คุณควรติดต่อหนึ่งในทรัพยากรที่มีอยู่ของเราโดยทันที

เราทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังในการตอบสนองต่อข่าวสารหรือข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวกับบริษัท
ของเรา เฉพาะฝ่ายการตลาดและฝ่ายการสื่อสารของเราเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ตอบคำ�ถามและ
ให้ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวกับบริษัทของเรา เนื่องจากเรายึดมั่นในการสื่อสารที่โปร่งใสและการให้
ความเคารพต่อผู้ถือหุ้นของเรา
เราจึงทำ�การตอบสนองในเชิงบวกต่อการกระทำ�ที่ส่งผลต่อเราทั้งภายในและภายนอกสภาพ
แวดล้อมของเรา
หากคุณได้รับการติดต่อจากสื่อ ควรส่งต่อคำ�ถามนั้นให้กับ mediarelations@brightstarcorp.
com หากคุณได้รับการติดต่อจากสื่อและเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย ให้ส่งต่อคำ�ถามนั้น
ให้กับที่ปรึกษาทั่วไปของเรา หากคุณได้รับการติดต่อจากผู้ถือหุ้น คำ�ถามนั้นควรถูกส่งต่อให้กับรอง
ประธานฝ่ายบริหารของฝ่ายการเงินและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
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การปกป้องข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคล
ภายใน
ระหว่างที่คุณทำ�งานในนามของ Brightstar
คุณอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับบางอย่างที่ถือว่าเป็น
“ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับ Brightstar ลูกค้า ซัพพลายเออร์
พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะยังรวมถึงข้อมูลที่คุณอาจแลกเปลี่ยนกับหรือได้รับจากตัวแทน
พันธมิตรทางธุรกิจ และแม้แต่เพื่อนร่วมงาน!
นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคหรือทางธุรกิจที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนตัวภายในบริษัท การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของเราและทำ�ให้เราสามารถทำ�การแข่งขันในตลาดที่เติบโต
อย่างรวดเร็วได้
คุณต้องไม่เปิดเผยเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะต่อบุคคลภายนอกบริษัทของเราโดยเด็ดขาด
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ
และควรเปิดเผยต่อเพื่อนร่วมงานบนพื้นฐานความจำ�เป็นต้องรู้เท่านั้น
เราจำ�เป็นต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องก่อนเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะต่อสาธารณะหรือบุคคล
ที่สาม
หากคุณลาออกจากชุมชน Brightstar
ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะต่อนายจ้างใหม่หรือใครก็ตาม
เราห้ามทุกคนที่อยู่ในชุมชน Brightstar ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของ Brightstar
หรือหลักทรัพย์ของซัพพลายเออร์ลูกค้า หรือคู่แข่ง
หากคุณได้ทราบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยปราศจากการอนุญาตอย่างถูกต้อง
กรุณารีบติดต่อหน่วยงานหน่วยใดหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นทรัพยากรของเราทันที

ข้อมูลที่เป็นความลับ
หนึ่งในความโดดเด่นที่น่าตื่นตาตื่นใจสูงสุดของการทำ�งานในบริษัทที่มีความหลากหลายเช่น Brightstar
นั้น
คือการได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นความลับและความลับทางการค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท
สิ่งเหล่านี้อาจเป็นตั้งแต่รายชื่อลูกค้าไปจนถึงกลยุทธ์การกำ�หนดราคาสำ�หรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
อีกทั้งยังอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ Brightstar อันเป็น
ข้อมูลที่เป็นความลับ
มีความสำ�คัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจและ/หรือการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
คุณควรถือว่าข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนั้น
เป็นข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือมีความสำ�คัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
ยกเว้นว่าข้อมูลนั้นมีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการโดย Brightstar
แม้ว่าการนี้นั้นเป็นสิ่งที่ลำ�บากยากยิ่งเนื่องจากมันอาจทำ�ให้ความเร่งด่วนในความต้องการแบ่งปันข้อมูล
นี้กับโลกภายนอกต้องล่าช้าออกไป ทั้งนี้สิ่งสำ�คัญก็คือเราต้องรักษาความลับส่วนตัวของเรา (และคู่ค้าของ
เรา) ไว้ภายในบริษัท
และแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานของเราบนพื้นฐานของความจำ�เป็นต้องรู้เท่านั้น
เราจำ�เป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับนี้ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้ใดก็ตาม
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรืออนุญาตให้ข้อมูลที่เป็นความลับเปิดเผยในสาธารณะ นอกจากนี้ การแบ่ง
ปันข้อมูลสำ�คัญต่อบล็อกเกอร์หรือเว็บไซต์อื่นๆ นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด
เราปฏิบัติตามวิธีการนี้ก็เนื่องจากการปกป้องบริษัทของเราและข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทนั้น
ไม่เพียงแต่เป็นความสำ�คัญลำ�ดับสูงสุดเท่านั้น
แต่ยังเป็นปัจจัยที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อความสำ�เร็จของเรา
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ความซื่อสัตย์
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การพิจารณาสถานการณ์ที่เป็นจริง
ชาลีทำ�งานในฝ่ายกฎหมายที่บริษัทของตน พี่ชายของเขา แกรี่ทำ�งานในฝ่ายการเงินที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ชาลีอยู่
ในระหว่างการทำ�งานเรื่องข้อตกลงการควบรวมกิจการขนาดใหญ่ที่กำ�ลังจะทำ�ให้บริษัทของเขาได้เปรียบอย่างมากมาย
ในการแข่งขันในตลาด สัญญาดังกล่าวยังไม่มีการสรุปขั้นสุดท้ายและบริษัทก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อตกลงของการควบรวม
กิจการนี้ต่อสาธารณะ
ในเวลาไม่กี่วันหลังจากนั้น ในระหว่างการเล่นกอล์ฟกับแกรี่พี่ชายของเขา ชาลีได้หลุดปากกล่าวถึงข้อตกลงการควบรวม
กิจการนี้ ชาลีฉุกคิดได้และรู้สึกผิดที่บอกแกรี่ เนื่องจากเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถกล่าวถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนี้
(อีกทั้งเขายังได้ตระหนักถึงอุปนิสัยความมักได้ของแกรี่) แกรี่ปลอบน้องชายของตนว่าเขาจะไม่ซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว
จนกว่าข่าวนี้จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ
หลังจากที่ไม่ได้ข่าวใหญ่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวเมื่อเวลาผ่านไปสองสามสัปดาห์ แกรี่ก็หมดความอดทน
เขารู้ว่าเขาได้ให้สัญญากับน้องชายของตนว่าจะไม่ลงทุนส่วนตัวในบริษัทดังกล่าว แต่เขาก็กระวนกระวายเพราะต้องการ
ดำ�เนินการนี้
เขานึกไปว่าถ้าหากเขาบอกสตีฟซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเกี่ยวกับข่าวนี้
และจ่ายเงินสตีฟเพื่อลงทุนให้เขา

แกรี่สามารถใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยอ้อมด้วยการให้สตีฟลงทุนแทนเขาได้หรือไม่?
ไม่ได้โดยเด็ดขาด เรื่องดังกล่าวจะยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิม หากแกรี่บอกข้อมูลนี้แก่เพื่อนของเขา แม้ว่าแกรี่นั้นเป็นสมาชิก
ในครอบครัวของชาลีก็ตาม แต่ชาลีก็ไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะกับแกรี่ตั้งแต่แรก โดยไม่
คำ�นึงว่าผู้จ้างงานของแกรี่นั้นคือบริษัทในเครือก็ตาม หนทางเดียวที่ชาลีจะได้รับอนุญาตให้บอกแกรี่ได้ก็คือหากชาลีได้
รับการอนุมัติจากบริษัทของเขาก่อน
อีกทั้ง แกรี่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้บอกผู้อื่นเกี่ยวกับข้อมูลนี้จนกว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะ เขาจึงไม่สามารถทำ�การลงทุน
เอง หรือให้เพื่อนทำ�แทนเขาได้ ตามสถานการณ์ที่เป็นจริงบางสถานการณ์ สิ่งนี้อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและเป็นการละเมิดกฎหมายอื่นๆ และอยู่ภายใต้บังคับแห่งโทษปรับและ/หรือโทษจำ�คุก
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การป้องกันความขัดแย้งในผลประโยชน์และการจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้อง
บริการระดับโลกจำ�ต้องมีความทุ่มเทระดับโลก ตั้งแต่ต้นจนจบ
ความขัดแย้งในผลประโยชน์
นโยบายของ Brightstar เกี่ยวกับความขัดแย้งในผลประโยชน์นั้นเรียบง่าย แค่เพียงคุณต้องดำ�เนิน
การเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ Brightstar เสมอทุกเวลาเท่านั้น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจ
เกิดขึ้นเมื่อคุณ:

• กำ�กับดูแล สร้างอิทธิพล ทำ�การตรวจสอบ หรือสร้างอิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องกับการประเมินผล
งาน การจ่ายค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์สำ�หรับ “สมาชิกในครอบครัว” ที่เป็นพนักงานของ
Brightstar

• ได้รับผลประโยชน์ที่สำ�คัญจากซัพพลายเออร์ คู่แข่งขันทางธุรกิจ หรือลูกค้าของ Brightstar

• ดำ�เนินการไม่ว่าในปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญญาหรือการจัดทำ�สัญญา
กับ brightstar ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• ยอมรับการให้คำ�ปรึกษาส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ของการจ้างงานที่เป็น หรืออาจเป็น การ
แข่งขันกับ Brightstar
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกขอบเขตทางธุรกิจที่เป็นหรืออาจเป็น การแข่งขันกับธุรกิจหรือผล
ประโยชน์ของ Brightstar
• ยอมรับการจ้างงานนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำ�งานตามจำ�นวนเวลา
และความตั้งใจที่เหมาะสมต่อ Brightstar
• ทำ�หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ผู้อำ�นวยการ หรือผู้มีหน้าที่อื่นใดให้กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้
แข่งขันของ Brightstar เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากซีอีโอของบริษัท

• ทำ�หรือโน้มน้าวอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้บุคคลอื่นดำ�เนินการ ทำ�การบริจาคทางการเมืองแก่ผู้
สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง องค์กรหรือพรรคการเมืองที่อาจใช้การบริจาคนั้นสำ�หรับผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง
• ทำ�การถ่ายโอนสินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทให้กับพนักงานผู้ใดผู้หนึ่งของเรา และรวมถึงเจ้า
หน้าที่ฝ่ายบริหาร
• ยอมรับเงินกู้ในนามของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยธุรกิจอื่น ซึ่งรวมถึงบริษัท
ในเครือของเรา
หมายเหตุ: หากในช่วงเวลาใดก็ตามในระหว่างการเป็นพนักงานของ Brightstar ของคุณ
คุณได้พบเห็นความขัดแย้งในผลประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นได้
คุณมีภาระผูกพันในการเปิดเผยความขัดแย้งนั้นโดยทันที
ความขัดแย้งในผลประโยชน์จำ�นวนมากนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการร่วมปรึกษาอย่างเปิด
เผยและโปร่งใส
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ของขวัญ
เราทราบดีว่าคุณกำ�ลังคิดอะไร ของขวัญนั้นสามารถกลาย
เป็นสิ่งที่ เลวร้าย ได้อย่างไรกัน? ข่าวดีก็คือบางครั้งของขวัญ
นั้นสามารถยอมรับได้ ข่าวไม่ดีก็คือเราจำ�เป็นต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการเลือกของขวัญว่าเราควรให้และรับสิ่งใด เรา
ควรให้แก่ใครและควรรับของขวัญเหล่านั้นจากใคร และบุคคล
เหล่านั้นจะคิดเช่นไรในแง่ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา
“ของขวัญ” คือสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า โดยอาจเป็นได้ตั้งแต่
ปากกาเพื่อการส่งเสริมการขายไปจนถึงไวน์ราคาแพง หาก
สิ่งนั้นมีมูลค่า สิ่งนั้นก็คือของขวัญ นอกจากนี้ “การต้อนรับ”
ก็ถือเป็นของขวัญเช่นกัน ตัวอย่างของการต้อนรับได้แก่
อภินันทนาการบัตรโดยสารเครื่องบิน และบัตรเข้าร่วมงานที่ผู้
จำ�หน่ายมอบให้คุณ
ของขวัญทั้งหมดจะต้องมีการรายงานผ่านทางเครื่องมือ
สำ�หรับของขวัญในอินทราเน็ตของ Brightstar หากคุณมีข้อ
สงสัยว่าสิ่งใดบ้างที่จัดว่าเป็นของขวัญและหรือสิ่งใดบ้างที่
เหมาะสม กรุณาติดต่อฝ่ายกฎหมายของ Brightstar หรือ
หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติ

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม:
• ของขวัญมีความเหมาะสมในบางสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น ของขวัญอาจมีความเหมาะสมสำ�หรับ
งานประชุมทางธุรกิจในต่างประเทศที่มีธรรมเนียม
ปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เพื่อ
แสดงถึงความขอบคุณ หากของขวัญดังกล่าวมี
คุณสมบัติตรงตามข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในนโยบายของ
ขวัญของ Brightstar ของขวัญเหล่านั้นก็เป็นสิ่งเหมาะสม
• ของขวัญจะเป็นสิ่งไม่เหมาะสมหากของขวัญเหล่านั้นมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในนโยบายของขวัญของ
Brightstar และไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า นอกจากนั้นแล้ว ของขวัญเหล่า
นั้นก็ยังเป็นสิ่งไม่เหมาะสมหากมีการใช้ของขวัญนั้นเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างอิทธิผลต่อการดำ�เนินการหรือการตัดสินใจหรือทาง
ธุรกิจ ห้ามใช้ของขวัญเพื่อการได้มาซึ่งหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือเพื่อการมอบธุรกิจให้กับบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่น รวมทั้งรัฐบาล เจ้า
หน้าที่ของรัฐและพรรคการเมือง (ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ) นโยบายของเราห้าม การรับ ของขวัญใดก็ตามจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ นอกจากนี้ ของขวัญที่สามารถ มอบให้ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้นั้นคือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายเท่านั้นตามที่ได้กำ�หนดไว้ใน
นโยบายนี้

นโยบายของขวัญของเรากำ�หนดว่าเราต้องรายงานเรื่องการได้รับของขวัญใดก็ตามจากลูกค้า ผู้จำ�หน่าย ผู้รับเหมา และผู้ติดต่อทางธุรกิจ
อื่นๆ การมีความซื่อสัตย์สุจริตและน่าเคารพนับถือนั้นมีความสำ�คัญต่อบริษัทของเราและวัฒนธรรมของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
พนักงานควรศึกษานโยบายของขวัญของ Brightstar สำ�หรับคำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
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การเดินทางและความบันเทิง
การเดินทางเป็นทรัพยากรทางธุรกิจและวิธีการในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ พนักงานทั้งหมด
ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Brightstar และขั้นตอนการอนุมัติสำ�หรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ความ
บันเทิงทางธุรกิจและการรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทั่วโลก
พนักงานทุกคนถูกคาดหมายให้ใช้วิจารณญาณทางธุรกิจแบบมืออาชีพของตน เมื่อก่อค่าใช้จ่ายใน
นามของบริษัท พนักงานควรศึกษานโยบายการเดินทางและความบันเทิงของ Brightstar สำ�หรับคำ�
แนะนำ�เพิ่มเติม
ธุรกรรมของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ธุรกรรมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือการจัดการหรือข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายซึ่งมี
ความสัมพันธ์พิเศษอยู่ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ตามการทำ�สัญญา ตัวอย่างเช่น
สมาชิกผู้หนึ่งของคณะกรรมการบริษัทของ Brightstar
เป็นเจ้าของธุรกิจต่างหากอีกธุรกิจหนึ่งและตัดสินใจที่จะนำ�ธุรกิจของเขามาเป็นผู้ให้บริการแก่
Brightstar นี่คือธุรกรรมของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นอาจสร้างความขัดแย้งในผลประโยชน์ได้
เนื่องจากอาจมีการกระทำ�ที่มีผลประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย
เราต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
หากฝ่ายที่เกี่ยวข้องใดก็ตามเข้าร่วมในการดำ�เนินธุรกรรมในนามของ Brightstar

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
ไม่ว่าคุณจะทำ�งานที่ใดก็ตามในโลกแห่งนี้ในนามของ Brightstar
จะมีกฎหมายต่อต้านการติดสินบนหรือต่อต้านการทุจริตที่มีผลใช้กับคุณ
เกือบทุกประเทศนั้นมีกฎหมายต่อต้านการติดสินบนหรือต่อต้านการทุจริตที่ห้ามการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่คล้ายคลึง
กับกฎหมายการต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศ (Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
ภายใต้กฎหมายการต่อต้านการทุจริตในประเทศ อย่างเช่น กฎหมายว่าด้วยการติดสินบนของสหราชอาณาจักร (United
Kingdom’s Bribery Act: UKBA) นั้นระบุว่าการติดสินบน (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การติดสินบนทางการค้า”) แก่
ใครก็ตาม อาจเป็นการกระทำ�ที่ผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ไม่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามที่ได้กำ�หนดไว้ใน UKBA)
เกี่ยวข้องหรือไม่ การติดสินบนทางการค้าเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่มีมูลค่ากับตัวกลางเช่น ลูกค้า
ตัวแทน หรือซัพพลายเออร์ ด้วยเจตนาที่จะสร้างอิทธิพลในการดำ�เนินธุรกิจ ในฐานะพนักงานของ Brightstar คุณจะต้อง
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมอันไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนหรือการทุจริต
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นอกจากนี้ เราจะไม่ทำ�การชำ�ระเงินใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทางการเมือง พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือคู่แข่ง
หากการชำ�ระเงินนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาการปฏิบัติต่อบริษัทของเราอย่างพิเศษกว่าผู้อื่น หรือ
หากการชำ�ระเงินนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ควรต้องระลึกอยู่เสมอก็คือ เนื่องจาก Brightstar เป็นบริษัทที่มีสถานที่ตั้งหลักในประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีการประกอบธุรกิจในประเทศอื่นๆ ดังนั้นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่อต้านการติดสินบนหรือต่อต้านการทุจริตอื่นๆ ของประเทศที่ใช้บังคับกับ Brightstar ในกรณี
ที่บริษัทมีการดำ�เนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ แล้ว พนักงานทั้งหมดที่ Brightstar ก็ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย FCPA อีกด้วย ทั้งนี้โดยไม่คำ�นึงถึงสถานที่หรือที่ตั้งที่ส่วนตัวของธุรกิจ

การจ่ายเงินโดยไม่เหมาะสม อาจรวมถึงค่าคอมมิชชั่นหรือการคืนเงินที่มิใช่รายได้ การบริจาคเงิน
หรือการให้ยืมทรัพย์สินของบริษัท หรือบริการต่างๆ จากพนักงานของบริษัท ซึ่งยังรวมถึงการก่อ
หรือการชำ�ระค่าใช้จ่ายในนามของบุคคลอื่น และการเบิกคืนค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือ
ตัวแทนของบริษัท สำ�หรับการชำ�ระเงินที่ตนได้ชำ�ระในนามของบริษัท พนักงานควรศึกษานโยบาย
ของขวัญของ Brightstar สำ�หรับคำ�แนะนำ�เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำ�เนินการเรื่องการให้ของขวัญที่
ตั้งใจจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและการรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กฎหมาย FCPA มีผลบังคับใช้กับรายบุคคล บริษัท และธุรกิจต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา โดยรวมถึง
บริษัทในเครือที่อยู่ในควบคุมของพวกเขาอีกด้วย กฎหมายดังกล่าวนี้กำ�หนดว่าเราต้องละเว้นจาก
การเสนอ การชำ�ระเงิน หรือการสัญญาว่าจะมอบของที่มีมูลค่า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้
มาซึ่งหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ เราไม่อนุญาตให้มีการพยายามใดก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ที่ไม่ยุติธรรมโดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินการเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังต้องมีบันทึกและ
บัญชีที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีการละเมิดกฎหมาย FCPA ภายในบริษัท
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นอกจากนี้ การเตรียมการทุจริตในลักษณะใดก็ตามกับลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือบุคคลที่สามอื่นๆ นั้น
เป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด โดยทั่วไป “การทุจริต” หมายถึงการได้มา หรือการพยายามเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การทุจริตนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการชำ�ระเงินหรือแลกเปลี่ยนสิ่งที่มูลค่า เราต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจ
ว่าบุคคลที่สามของเรามีความเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับการติดสินบนทางการค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการ
ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะเราทำ�งานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบร่วมกันสำ�หรับผลที่เกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตาม

อย่าตระหนก เราตระหนักดีว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในการหยั่งรู้ว่าสิ่งใดบ้างที่ถูก
จัดว่าเป็น “สินบน” หรือใครบ้างที่จัดว่าเป็น “เจ้าหน้าที่รัฐของต่างประเทศ” นั่นคือ
เหตุผลที่ว่าทำ�ไมเราจึงได้จัดทำ�นโยบายและการอบรมพร้อมด้วยตัวอย่างต่างๆ เพื่อ
ช่วยคุณในการทำ�ความคุ้นเคยในวิธีที่ดีที่สุดสำ�หรับรับมือกับสถานการณ์ที่คุณอาจ
ประสบอันเกี่ยวข้องกับกฎหมาย FCPA กฎหมาย UKBA หรือกฎหมายการต่อต้านการ
ทุจริตหรือการต่อต้านการติดสินบนอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น
เนื่องจากเราดำ�เนินงานในตลาดโลก และมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางสังคมที่หลากหลาย มันจึงเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งที่เราต้องมั่นใจว่าสมาชิกทั้งหมด
ของชุมชนของเราเข้าใจและให้ความร่วมมือกับกฎหมายเหล่านี้
หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งและไม่แน่ใจว่าจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับ
การต่อต้านการติดสินบน (หรือ FCPA หรือ UKBA) เกิดขึ้นหรือไม่
อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติก่อนที่คุณ
จะดำ�เนินการใดๆ นอกจากนี้ พนักงานทั้งหมดต้องผ่านการอบรม e-Learning เรื่อง
การต่อต้านการทุจริตให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อครั้งเริ่มเข้างาน

การต่อต้านการแข่งขันทางการค้า
เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศที่เรา
ดำ�เนินธุรกิจ โดยทั่วไปนั้นกฎหมายเหล่านี้มีข้อจำ�กัดสำ�หรับวิธีการดำ�เนินธุรกิจที่จำ�กัด
การแข่งขัน กฎหมายเหล่านี้ห้ามการทำ�กิจกรรมต่างๆ เช่น การจำ�กัดราคา การแบ่ง
ตลาดระหว่างคู่แข่ง และการจำ�กัดปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงโทษปรับหรือโทษจำ�คุก คุณต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมการต่อต้าน
การแข่งขันทางการค้าโดยเด็ดขาด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
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การต่อต้านการคว่ำ�บาตร
ในฐานะบริษัทที่มีสถานที่ตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
มันจึงเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับเราในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคว่ำ�บาตรทั้งหมด
ของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น เราปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการคว่ำ�บาตรระหว่างประเทศ เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องไม่ให้ข้อมูลแก่ใครก็ตาม หรือข้อมูล
ที่อาจถูกมองว่าเป็นการมีส่วนร่วมในหรือเป็นความร่วมมือในการคว่ำ�บาตรบริษัทต่างประเทศที่
ผิดกฎหมาย หากคุณมีคำ�ถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการคว่ำ�บาตรที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่าย
กฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติทางการค้า
เนื่องจากเราทำ�งานในสภาพแวดล้อมบางแห่งที่มีความเสี่ยงสูง
เราจึงได้ให้ความทุ่มเทกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนำ�เข้าและการส่ง
ออกทั้งหมดที่มีผลใช้บังคับกับเราในทั่วโลก
กฎหมายเหล่านี้ให้แนวทางที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสถานที่ที่เราสามารถดำ�เนินธุรกิจและผู้ที่เรา
สามารถทำ�ธุรกิจด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายจำ�นวนมากที่มีผลบังคับใช้
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งที่ควรต้องตระหนักว่ากฎหมายอาจเหลื่อมซ้อนกันและอาจมีมากกว่าหนึ่ง
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำ�ไมมันจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
ในการที่เราควรต้องศึกษาเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับกฎหมายที่ใช้บังคับในการทำ�ธุรกรรมการนำ�เข้า
และส่งออกของเรา
และในการทำ�ความเข้าใจว่ากฎหมายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างไร

การต่อต้านการฟอกเงิน
การฟอกเงินเป็นดำ�เนินการของการเคลื่อนย้ายเงินจากแหล่งผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ต่างๆ เข้าสู่บริษัทหรือกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งรวมถึงการย้ายเงินจากบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายไปยังแหล่งที่มาเหล่านั้นอีกด้วย การกระทำ�
เหล่านี้อาจเป็นได้ตั้งแต่การยอมรับเงินจากธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ไปจนถึงการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายทางอ้อมโดยผ่านบริษัทที่ดูเหมือนถูกต้อง
ตามกฎหมาย
เรามีการสอบทานของเราในการดำ�เนินธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดโดยการตรวจสอบตัวตนเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าเราจะไม่ทำ�ธุรกิจกับผู้ก่อการร้าย ผู้ค้ายาเสพติด และองค์กรผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึง
บริษัทในเครือของบุคคลเหล่านี้
นอกจากนั้นเรายังส่งเสริมสมาชิกทุกคนของชุมชนของเราให้ระบุกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระ
ทำ�ผิดกฎหมายหรือนำ�เราไปสู่การกระทำ�ที่ผิดกฎหมายด้วยสัญญาณ “ธงแดง”
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด เราต้องไม่มีส่วนร่วมในการฟอกเงินอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเราได้ให้ความ
ทุ่มเทในการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือของบริษัทในรายการธุรกรรมทั้งหมดของ
เรา

เว้นแต่มีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า รวมถึงใบอนุญาตที่ถูกต้องในกรณีจำ�เป็น เราจะไม่
ทำ�ธุรกิจโดยตรงหรือโดยอ้อมกับประเทศหรือบุคคลที่มีการจำ�กัดโดย รัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกจาก
นี้บริษัทในเครือ บริษัทสาขา พนักงาน เจ้าหน้าที่และตัวแทนของเราทั่วโลกยังมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเหล่านี้
หากคุณสงสัยหรือได้รับรู้ว่ามีคนบางคนในชุมชน Brightstar ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับด้านการค้า คุณต้องแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายทราบโดยทันที อีกทั้ง หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่ไม่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการค้า โปรดติดต่อหนึ่งใน
ทรัพยากรของเรา
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ข้อผูกพันในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มันเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเมื่อทำ�การติดต่อทางธุรกิจกับรัฐบาล ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญา Brightstar
ได้ให้ความมุ่งมั่นต่อการยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Integrity Act)
กฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างนี้ให้การปกป้องกระบวนการของการได้มาซึ่งสินค้า
หรือบริการ โดยการใช้ขั้นตอนดำ�เนินการในการแข่งขันเพื่อการได้รับสัญญา โดยหน่วยงานรัฐบาลกลาง
ของสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมายนี้ พนักงาน Brightstar อาจไม่ได้รับ “ข้อมูลการเลือกแหล่งที่มา”
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบันหรือในอดีตที่พยายามสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการยื่นประมูลที่ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลดังกล่าวได้แก่:
• ราคาการประมูลสำ�หรับการยื่นซองประมูลแบบปิดผนึกหรือรายการของราคา
• แผนการเลือกแหล่งที่มา
• แผนการประเมินผลทางด้านเทคนิค
• การประเมินผลด้านเทคนิคของข้อเสนอการแข่งขัน
• การพิจารณากำ�หนดขอบเขตการแข่งขัน
• อันดับของการประมูลราคา ข้อเสนอหรือคู่แข่งขัน
• การประเมินต้นทุนหรือราคา
• รายงานและการประเมินผลของการเลือกแหล่งที่มา
• คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการเลือกแหล่งที่มา
• ต้นทุนหรือราคาที่มีการยื่นส่ง
• ข้อมูลอื่นที่มีการกำ�กับด้วยเครื่องหมายว่าเป็น “ข้อมูลการเลือกแหล่งที่มา”

นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายนี้
มีข้อห้ามของการได้มาซึ่งข้อมูลการประมูลและ/หรือการเสนอราคาที่ไม่ถูกต้องจากผู้รับเหมาของพนักงาน
Brightstar (เช่น
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่มีการยื่นต่อองค์กรของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับ การประมูลหรือการเสนอราคา) ข้อมูลดังกล่าวได้แก่:
• ข้อมูลต้นทุนหรือราคา
• อัตราต้นทุนค่าจ้าง โดยตรงและโดยอ้อม
• ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การดำ�เนินงานและเทคนิค ที่มีเครื่องหมายกำ�กับว่า “ข้อมูลที่มี
กรรมสิทธิ์” หรือ “การเลือกแหล่งที่มา” ที่สอดคล้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ
• ข้อมูลที่มีเครื่องหมายกำ�กับว่า “ข้อมูลการประมูลหรือการเสนอราคาของผู้รับเหมา”
• เนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เฉพาะเจาะจงที่บริษัททำ�การประมูลซึ่ง
ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ: ครั้นเมื่อชนะการประมูล สัญญาทั้งหมดของรัฐบาล (และทั้งไม่ใช่ของรัฐบาล)
ต้องมีการดำ�เนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำ�หนด ระเบียบ ข้อมูลจำ�เพาะ ข้อบังคับ
และอนุประโยคที่ใช้บังคับ
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การพิจารณาสถานการณ์ที่เป็นจริง
เชนเป็นของหัวหน้าฝ่ายขายในสำ�นักงานที่ชิคาโกของเขา
ปัจจุบันเขาอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจาเรื่องสัญญากับลูกค้าในเอธิโอเปียชื่อ “Lexico”
“Lexico” เป็นบริษัทมีรัฐบาลเป็นเจ้าของ หลังจากการจัดเตรียมการประชุมแบบตัวต่อตัว
เขาได้เรียนรู้ว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการนำ�ของขวัญไปที่การประชุมทางธุรกิจในเอธิโอเปีย
เชนทราบดีว่า เพื่อเป็นการยึดมั่นต่อกฎหมายต่อต้านการติดสินบน
เขาไม่สามารถมอบสิ่งที่มีมูลค่าใดตามที่มีเจตนาเพื่อการได้มาซึ่งธุรกิจจาก Lexico อย่างไรก็ตาม
เขาไม่ต้องการลบหลู่ผู้ที่อาจกลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ของเขา
เขาตัดสินใจที่จะนำ�ไวน์แดงที่เขาโปรดปรานมากที่สุดไปด้วยหนึ่งขวดซึ่งมีมูลค่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ

การดำ�เนินการของเชนเหมาะสมหรือไม่?
เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่ซับซ้อน แม้ว่าการมอบของขวัญตามธรรมเนียมปฏิบัตินั้นยอมรับได้
แต่ก็ขัดต่อนโยบายของขวัญของ Brightstar
ในการให้ของขวัญอื่นที่นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย (เช่น
ปากกาหรือแก้วกาแฟ “Brightstar”) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น
เชนยังคงสามารถนำ�ของขวัญไปด้วยได้
แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายตามที่ระบุไว้ในนโยบายของขวัญของ Brightstar
แน่นอนว่า หากเชนไม่แน่ใจเกี่ยวกับของขวัญ
เขาสามารถขอคำ�แนะนำ�จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเขาหรือหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการ
ปฏิบัติก่อนที่จะให้ของขวัญใดๆ
นอกจากนี้เขาก็ควรศึกษานโยบายของขวัญของ Brightstar ด้วย
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อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมและซอฟต์แวร์
เวลาเดียวเท่านั้นที่เราไม่ได้ใช้ความคิดสรรค์สรรค์คือเวลาที่เราปฏิบัติตามกฎหมาย

การใช้และการปกป้องระบบของบริษัทอย่างถูกต้อง

ทรัพย์สินทางปัญญา

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเรา เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม และระบบการสื่อสาร เช่น
ไปรษณีย์เสียง อีเมล และซอฟต์แวร์ทางการค้า และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Microsoft
Internet Explorer หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ นั้นเป็นทรัพย์สินของของบริษัท เราใช้ระบบ
เหล่านี้ ตลอดจนเว็บไซต์สื่อสังคม (เช่น Facebook, Twitter, Google Plus และ Orkut) อย่างรับผิด
ชอบ นโยบายทั้งหมดของเรา อาทิเช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลของบริษัท มีผลใช้กับระบบการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเรา

เราได้ให้ความทุ่มเทในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
การนี้รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการปกป้องด้วยสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การคัดลอกที่ผิด
กฎหมาย เราจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าข้อมูลของเราได้รับการระบุหรือมีการประทับด้วย
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ หรือสัญลักษณ์ของลิขสิทธิ์
นอกจากนั้นเรายังต้องแน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น เราต้องได้มาซึ่งความยินยอมในการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่น
และแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นเวลาที่เราทำ�การใช้ทรัพย์สินนั้น

เราเข้าใจดีว่าการสื่อสารด้วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมช่วยให้เราสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่เปี่ยมด้วยความคิดและพลังความสร้างสรรค์ของเรา ทั้งในฐานะตัวบุคคลและในฐานะ
บริษัท อย่างไรก็ตาม การติดต่อสื่อสารดังกล่าวอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนระหว่างความ
เป็นมืออาชีพและชีวิตส่วนตัวของเรา นั่นคือเหตุผลว่าทำ�ไมเราจึงคาดหวังให้มีการใช้วิจารณญาณ
ที่ดีเมื่อมีการดำ�เนินการนอกงาน เราทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบสำ�หรับข้อมูลที่เราเผยแพร่
ออนไลน์และสำ�หรับชื่อเสียงที่ข้อมูลนั้นได้สร้าง ทั้งในฐานะตัวบุคคลและผลสะท้อนต่อ Brightstar
นอกจากนี้ ในกรณีที่คุณมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม ทั้งใน
ระหว่างวันทำ�งานของคุณในลักษณะที่ได้รับอนุญาตหรือหลังชั่วโมงการทำ�งานโดยใช้ทรัพย์สินของ
บริษัท กิจกรรมของคุณจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายของบริษัท
ถ้าคุณไม่แน่ใจอย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่คุณพูดคุยหรือเผยแพร่ออนไลน์นั้นเหมาะสมหรือไม่ เราขอ
แนะนำ�อย่างจริงจังว่าคุณควรขอคำ�แนะนำ�จากหนึ่งในทรัพยากรของเรา

หากคุณไม่แน่ใจว่าการป้องกันประเภทใดที่มีความจำ�เป็น
หรือได้ทราบถึงการใช้อย่างไม่ถูกต้องโดยบุคคลภายในหรือภายนอก
โปรดอย่าลังเลในการติดต่อหนึ่งในทรัพยากรของเรา

โปรดจำ�ว่า: การสื่อสารบนระบบเหล่านี้ไม่ใช่การส่วนตัว ทั้งนี้ การสื่อสารเหล่านี้เป็นบันทึก
สาธารณะที่มีทั้งแบบถาวรและสามารถค้นหาได้
สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็คือ เราขอแนะนำ�อย่างจริงจังว่าคุณต้องใช้ความเคารพต่อผู้อ่านของคุณ ผู้ร่วม
งานและ Brightstar
กรุณาศึกษาข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายสื่อสังคมของเรา
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การพิจารณาสถานการณ์ที่เป็นจริง
กอนซาเลซทำ�งานในฝ่ายการตลาดที่สำ�นักงานของเขาพร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานสามคน กอนซาเลซมีหน้าที่ดูแลการปรับปรุงข้อมูลใน
สื่อเว็บไซต์ต่างๆ สำ�หรับบริษัทของเขา รวมถึงหน้า Facebook ของบริษัท และเขาก็ยังมีบล็อกส่วนตัวที่เขาคอยอัปเดตผู้ชมในระหว่าง
งานประจำ�วัน
เช้าวันหนึ่ง
กอนซาเลซได้รับมอบหมายงานซึ่งเป็นโครงการเว็บไซต์ใหม่ร่วมกับลูอิสเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเขา เวลาต่อมาในช่วงบ่าย
กอนซาเลซบังเอิญได้ยินลูอิสบ่นเกี่ยวกับปริมาณของงานซึ่งเขาจะต้องทุ่มเทเวลาจำ�นวนมากให้กับโครงการใหม่นี้ กอนซาเลซไม่
สามารถอดกลั้นต่อทัศนคติทางลบของลูอิสได้ เขาเข้าไปที่เว็บไซต์บล็อกของเขาทันที
เขาเขียนข้อความอย่างโกรธเคืองเกี่ยวกับความขี้เกียจของเพื่อนร่วมงานและกล่าวว่าพวกเขาไม่มีจริยธรรมในการทำ�งาน
ลูอิส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ติดตามบล็อกของกอนซาเลซ
เห็นข้อความดังกล่าวในคืนวันนั้นและรู้สึกว่าถูกลบหลู่อย่างรุนแรง
เขารู้ว่าบล็อกนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเขา
เพราะเขาเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานคนเดียวในฝ่ายที่ได้รับมอบหมายโครงการนี้ร่วมกับกอนซาเลซ ลูอิสตัดสินใจว่าจะพูดคุยกับหัวหน้า
ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติและรายงานเรื่องข้อความของกอนซาเลซ
กอนซาเลซจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ�ของเขาหรือไม่?
ใช่ ไม่เพียงแต่กอนซาเลซใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่ออัปเดตบล็อกส่วนตัวของเขา แต่เขาก็ยังได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเกี่ยว
กับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย สิ่งนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างชัดเจน เพียงเพราะกอนซาเลซคิดว่าลูอิสนั้นขี้เกียจ ไม่ได้ทำ�ให้
เขามีสิทธิ์กล่าวไม่ดีเกี่ยวกับลูอิสบนเว็บไซต์ส่วนตัว
เรื่องนี้อาจส่งผลถึงการยุติการจ้างงานของกอนซาเลซ หรืออาจเลวร้ายยิ่งกว่านั้น เนื่องด้วยความซับซ้อนทางกฎหมาย ทั้งหมดนี้มี
สาเหตุมาจากการโพสต์ข้อความสั้นๆ ในบล็อก!
ดังนั้น กอนซาเลซควรทำ�อย่างไร?
หากกอนซาเลซมีปัญหาในการทำ�งานร่วมกับลูอิสในโครงการดังกล่าว เขาสามารถติดต่อหนึ่งในทรัพยากรของบริษัทหรือหัวหน้างาน
โดยตรงของเขาเกี่ยวกับประเด็นปัญหานั้น

.25

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเคารพต่อกันและปลอดภัย
แนวคิดที่ดีที่สุดสร้างสรรค์จาก ความแตกต่างพร้อมด้วยความมีศักดิ์ศรี

สุขภาพและความปลอดภัย

ความหลากหลาย ความเสมอภาคในโอกาส และการปฏิบัติอย่างยุติธรรม

ที่ Brightstar เราได้ให้ความมุ่งมั่นในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า
ผู้เข้าเยี่ยม ผู้รับเหมาและชุมชนของเรา
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและนโยบายเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของเราได้รับการออกแบบเพื่อช่วย
ให้คุณทำ�งานได้อย่างปลอดภัยและรักษาสถานที่ทำ�งานของเราให้ปราศจากอันตราย
คุณควรสื่อสารข้อกังวลใดก็ตามเสมอ หาก:

ความเข้าใจในความหลากหลายทำ�ให้เราเป็นทีมงานที่โดดเด่นและมีเสน่ห์ดึงดูด
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งพนักงานตามความหลากหลายของตลาดที่เราให้บริการ
และสร้างความแน่ใจในสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ครอบคลุม
เรามีความยินดีในความเป็นจริงที่ว่าเราทั้งหมดมีความแตกต่าง เราโอบอุ้มความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมระหว่างพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลก
เราทุกคนมีความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจถึงการปฏิบัติที่หลากหลายและเป็นธรรม และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ให้ความเสมอภาคในโอกาสกับทุกคน

• คุณได้รับแจ้งให้ทำ�งานที่คุณคิดว่าไม่ปลอดภัยหรือคุณไม่ได้รับการอบรมเพื่อการทำ�งานนั้น
อย่างถูกต้อง
• คุณเห็นการทำ�งานของใครบางคนที่คุณเชื่อว่าการทำ�งานนั้นไม่ปลอดภัยหรือบุคคลนั้นไม่ได้
รับการฝึกอบรมให้ทำ�งานนั้นอย่างถูกต้อง
• คุณสังเกตเห็นหรือตระหนักถึงสภาวะที่ไม่ปลอดภัยหรือสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย
ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน หากคุณเชื่อว่าความปลอดภัยของคุณหรือเพื่อน
ร่วมงานตกอยู่ในความเสี่ยง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลประจำ�สำ�นักงานของคุณ

ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม
เราให้ความสำ�คัญในความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้
มันจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่เราได้สร้างระบบที่มีมาตรฐานเดียวกันในชุมชนของเราซึ่งส่งผลที่เป็นความ
เป็นธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดของประเทศและของทั่วโลก
นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำ�ไมบริษัทของเราและบุคคลที่สามของบริษัทจึงมีภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของเราและนโยบายของบริษัทของเราเมื่อมีการดำ�เนินธุรกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้
ยังเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับเราในการทำ�ความคุ้นเคยกับกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อดำ�เนินธุรกิจใน
ประเทศอื่นๆ เนื่องจากความแตกต่างของกฎหมายและทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
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การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
Brightstar
มุ่งหมายในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปราศจากการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติ
ทุกประเภท และ/หรือ การแสดงความก้าวร้าวหรือดูหมิ่น มันง่ายมาก
แค่เพียงการที่เราไม่ยอมให้มีดำ�เนินการดังกล่าวเกิดขึ้นที่ Brightstar โดยเด็ดขาด เราไม่เลือก
ปฏิบัติต่อใครก็ตามบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ เพศ ความนิยมทางเพศ ความพิการ
สถานภาพพลเมือง สถานภาพทหารผ่านศึก หรือสถานภาพที่ได้รับการคุ้มครองอื่นๆ เราจะไม่เข้า
ร่วมหรือยอมให้มีการล่วงละเมิดประเภทใดทั้งสิ้นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหมวดหมู่เหล่านี้หรืออื่นๆ
ทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ การปฏิบัติของเรามีผลใช้กับทุกคนในชุมชนของเรา
รวมถึงบุคคลที่สามทั้งหมดของเรา เราปฏิบัติตามแนวทางนี้เนื่องจากเราได้ให้ความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ
หากคุณหรือบุคคลอื่นประสบกับการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิด กรุณาติดต่อหนึ่งทรัพยากรที่มี
อยู่ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

การล่วงละเมิดคือการแสดงวาจา ภาพ ท่าทาง
หรือดำ�เนินการอื่นใดที่ไม่เป็นที่ยินดีหรือการ
แสดงออกที่เป็นการข่มขู่ ดูหมิ่นหรือเป็น
ปรปักษ์ในสถานที่ทำ�งานทุกประเภท รวมถึงแต่
ไม่จำ�กัดเฉพาะ:

• การล่วงละเมิดทางเพศ
• ใช้ภาษาที่ก้าวร้าวดูหมิ่นหรือเรื่องขำ�ขันที่ไม่เหมาะสม
• การแสดงความคิดเห็นในทางเสื่อมเสีย
• พูดล้อเลียนในเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ เพศหรือศาสนา
• พฤติกรรมข่มขู่หรือคุกคาม
• แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคลอื่นเนื่องจากลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น

หมายเหตุ: การล่วงละเมิดทางเพศมีหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น:
• การล่วงเกินทางเพศ
การเรียกร้องการตอบแทนด้วยการมีเพศสัมพันธ์หรือการเรียกร้องในเรือ่ งทีไ่ ม่เป็นทีย่ นิ ดี
• เรือ่ งขำ�ขัน รูปภาพ ข้อความหรืออีเมลทีเ่ กีย่ วข้องกับทางเพศ
• การแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็นการดูหมิน่ หรือเสือ่ มเสียเกีย่ วกับรูปลักษณ์
• แสดงภาพทีก่ า้ วร้าวรุนแรงทางเพศหรือภาพอนาจาร
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การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัว

ความรุนแรง

เราเชื่อในการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เราต้องไม่เข้าถึง ได้รับ เปิดเผย
หรือแก้ไขข้อมูลของผู้อื่น ไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์
เวลาเดียวเท่านั้นที่การนี้ได้รับอนุญาตก็คือเมื่อเป็นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายโดย
เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่มีผลบังคับใช้

เราไม่ยอมให้มีความรุนแรงทุกประเภทเกิดขึ้นในที่ทำ�งานโดยเด็ดขาด สิ่งนี้รวมถึงแต่ไม่จำ�กัด
เฉพาะ การข่มขู่ การแสดงความเป็นศัตรู หรือพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง พฤติกรรมประเภทเหล่า
นี้ไม่ควรแสดงต่อผู้ใดทั้งสิ้น รวมทั้งลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือบุคคลที่สามที่เราทำ�ธุรกิจด้วย ห้าม
มิให้พนักงานหรือผู้รับเหมาของบริษัทของเราพกพาอาวุธหรือปืนในครอบครองของตนมาภายใน
พื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท
เว้นแต่เมื่ออาวุธเหล่านี้มีความจำ�เป็นในการดำ�เนินงานสำ�หรับบริษัทและฝ่ายบริหาร (รวมถึงผู้
จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกฎหมาย) ให้การอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

เราให้ความเคารพสิ่งของส่วนตัวและพื้นที่ทำ�งานของผู้อื่น
เราทุกคนมีความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมถึงรหัสผ่านของเรา
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลส่วนตัวใดก็ตามที่อยู่ในการควบคุมของเรา
เรายึดมั่นอย่างเคร่งครัดตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลของประเทศที่เราดำ�เนินธุรกิจ เราใช้ความระมัดระวังทุกครั้งที่เราใช้
ถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลของพนักงานคนใดก็ตาม นอกจากนี้
เรายังปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
และงดเว้นจากการเข้าถึง การได้มา

หากคุณประสบเหตุการณ์หรือได้รับทราบถึงความรุนแรงทุกประเภทหรือทราบว่ามีการนำ�อาวุธ
และปืนเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของ Brightstar
คุณควรติดต่อหนึ่งในทรัพยากรของเราโดยทันทีและ/หรือเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในกรณีจำ�เป็น

การเปิดเผยหรือการแก้ไขข้อมูลโดยปราศจากการบอกกล่าวและความยินยอมล่วงหน้าในกรณีที่
จำ�เป็น เรามีความมุ่งมั่นต่อการทำ�งานเป็นทีมเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวในสถานที่ทำ�งาน
โดยไม่คำ�นึงถึงว่าจะเป็นสถานที่ใดในโลกที่เราดำ�เนินงาน

ต้องไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรือลูกค้าทั้งภายในหรือภายนอก เว้นแต่ใน
กรณีจำ�เป็นเท่านั้น
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การใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างถูกต้อง

เวลาทำ�งานและสิทธิประโยชน์

เราให้การเอาใจใส่ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทอย่างถูกต้อง สิ่งเหล่านี้รวมถึงทรัพย์สิน ระบบข้อมูล
เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ของบริษัท เราใช้ทรัพย์สินอย่างมีความรับผิด
ชอบโดยการป้องกันจากการสูญหาย เสียหายหรือการการใช้ในทางที่ผิด

เราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการบันทึกเวลาทำ�งานและเวลาหยุดงานของเราให้ถูกต้อง ด้วยการทำ�สิ่ง
นี้ เราจึงสามารถยืนยันได้ว่าเรารายงานเวลาที่เราทำ�งานหรือหยุดงานทั้งหมด เราต้องไม่บิดเบือนหรือสั่ง
การให้ผู้ใดบิดเบือนข้อมูลของเวลาการทำ�งานหรือเวลาหยุดงาน หากบุคคลใดก็ตามได้รับสิทธิสำ�หรับการ
ทำ�งานล่วงเวลา ก็ต้องมีการรายงานชั่วโมงพิเศษของการทำ�งานนั้น

เราต้องได้รับอนุมัติสำ�หรับซอฟต์แวร์ที่เราดาวน์โหลดหรือใช้ร่วมกับผู้อื่น เราต้องไม่ทำ�การดาวน์โหลดที่
ผิดกฎหมายเพราะสิ่งนี้เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และอาจส่งผลให้มีผู้อื่นขโมยทรัพย์สินทางปัญญา
ของเราได้
เราเข้าใจดีว่าอาจจำ�เป็นต้องมีการใช้ทรัพยากรของบริษัทสำ�หรับภารกิจส่วนตัว
การใช้นี้ได้รับอนุญาต แต่มีข้อจำ�กัดว่า
การใช้นี้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตั้งอยู่ในสมาธิและการทำ�งานให้สำ�เร็จลุล่วง
อีกทั้งเราต้องแน่ใจว่าการใช้งานของเราไม่ส่งผลที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การนำ�มาซึ่งไวรัส มัลแวร์ การ
โจรกรรมข้อมูล หรือการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในเครือข่ายและอุปกรณ์ของ Brightstar หรือ
เป็นการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง

เราใช้แผนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจัดเตรียมโดยบริษัทของเรา เรามีความ
สัตย์จริงเมื่อทำ�การรายงานเรื่องสถานภาพทางสุขภาพ สิทธิประโยชน์ สมาชิกที่ได้รับความคุ้มครอง และ
ข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของเรา
ความประพฤติเสื่อมเสียนอกเวลางาน
เราต้องไม่มีส่วนร่วมในการประพฤติเสื่อมเสียใดนอกเวลางานที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงส่วนตัว
หรือบริษัทของเรา หรืออาจส่งผลกระทบในทางลบต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของเรา เราขอแนะนำ�ให้คุณ
ใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

โปรดจำ�ว่า

การใช้สารออกฤทธิ์และแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด
เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาสถานที่ทำ�งานให้ปราศจากสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรายึด
มั่นปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา
ว่าด้วยสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เราต้องไม่
ครอบครอง จำ�หน่าย ผลิต หรือใช้สารออกฤทธิ์หรือแอลกอฮอลล์ที่มีการควบคุม ขณะที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็น
ทรัพย์สินของบริษัท หรือในขณะที่ดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ยาที่มีใบสั่งแพทย์นั้นได้รับอนุญาต ตราบใด
ที่แพทย์ของคุณทำ�การสั่งจ่ายยาเหล่านั้นให้คุณ และไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำ�งานได้
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของคุณ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนาดปานกลางหลังจากชั่วโมงการทำ�งานหรือในการประชุมระหว่าง
อาหารค่ำ� หรืองานเลี้ยงในลักษณะคล้ายกันนั้นยอมรับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการเดินทางและความ
บันเทิงของ Brightstar
เราเชื่อใจคุณว่าคุณจะใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดของคุณ เวลาที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เราเป็นตัวแทนของ
บริษัทของเรา

nơi làm việc.
สิ่งแวดล้อม

เราต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ให้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชุมชนของ
เราและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เราทุกคนมีภาระหน้าที่ในการดำ�เนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย
เหล่านี้ เพื่อรับรองถึงสุขภาพที่ดีของโลกและเพื่อจำ�กัดความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้เรายังได้ให้
ความมุ่งมั่นต่อการลดทอนสารอันตรายที่อาจมีที่มาจากผลิตภัณฑ์ของเราและสถานที่ดำ�เนินการผลิตของ
เรา
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การพิจารณาสถานการณ์ที่เป็นจริง
โมฮาเหม็ดทำ�งานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลของที่บริษัทของเขา เขากำ�ลังวุ่นวายกับการอัปเดตข้อมูลพนักงานใหม่มนระบบ
คอมพิวเตอร์ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เขาเริ่มหิวและตัดสินใจหยุดพัก หลังจากกลับมาจากเครื่องขายอาหารว่างพร้อมด้วยมันทอด
หลายถุง โมฮาเหม็ดสังเกตเห็นว่าพนักงานใหม่ของเขาสองคนไม่มีหมายเลขประกันสังคมในระบบ เขาสรุปเอาว่าเขาได้ลืมป้อน
หมายเลขเหล่านั้นและเริ่มทำ�งานต่อ
สองสามสัปดาห์ต่อมา ข้อมูลประจำ�ตัวของพนักงานสองคนดังกล่าวถูกขโมย แม้ว่าเขาไม่แน่ใจนักว่านี่เป็นการโจรกรรมข้อมูล
ประจำ�ตัวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหรือไม่ แต่โมฮาเหม็ดรู้สึกเป็นความผิดของตน
โมฮาเหม็ดควรทำ�อย่างไร?
โมฮาเหม็ดควรติดต่อหนึ่งในทรัพยากรของ Brightstar โดยทันที มันเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งที่ควรต้องมีผู้แจ้งให้ทราบเมื่อเกิด
สถานการณ์เช่นเดียวกับของโมฮาเหม็ด เนื่องจากผู้ที่ขโมยหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจเป็นคนภายใน หากโมฮาเหม็ดรั้ง
รอ เป็นไปได้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นอีกได้ นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำ�ไมจึงเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองและรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นข้อมูลส่วนตัวและไม่มีสิทธิพิเศษ
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บทสรุป
เราเข้าใจดีว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะกล่าวถึงการละเมิดกฎหมายและจริยธรรมทั้งหมดได้ เรา
วางใจว่าคุณจะใช้เครื่องมือที่น่าเชื่อถือมากที่สุดของคุณ นั่นคือ จิตสำ�นึกในความผิดถูกชั่วดี
วิจารณญาณที่ดีและสามัญสำ�นึก แน่นอนว่า เราจะคอยให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เสมอ
โปรดจำ�ว่า หากคุณได้รับทราบว่ามีการละเมิดหรือเชื่อว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น โปรดกรุณา
ติดต่อหนึ่งในทรัพยากรที่มีอยู่ของเรา ที่ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา
ทั่วไป ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติ หรือเจ้าหน้าที่
อื่นๆ หรือผู้จัดการที่คุณรู้สึกสะดวกใจที่จะพูดคุยด้วย
เว็บไซต์และสายด่วนที่ให้บริการอย่างเป็นความลับของเราก็พร้อมให้บริการแด่คุณ และขอ
ย้ำ�อีกครั้งว่า
การตอบโต้ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่พยายามสำ�หรับการรายงานที่ทำ�ด้วยความสุจริตใจเมื่อสงสัย
ว่าจะมีการละเมิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณของเรานั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะ
เป็นสถานการณ์ใดทั้งสิ้น
เราขอให้ผู้จัดการทุกคนเผยแพร่จรรยาบรรณนี้กับสมาชิกทั้งหมดของ Brightstar ที่ผู้จัดการ
ผู้นั้นดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้
ผู้จัดการแต่ละคนควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้อ่าน เข้าใจ
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้
การละเมิดจรรยาบรรณนี้หรือนโยบายหรือขั้นตอนอื่นใดของบริษัทอาจส่งผลให้มีการดำ�เนิน
การทางวินัย
รวมถึงการยุติการการจ้างงานและการดำ�เนินการทางแพ่งและทางอาญาอื่นๆ หากจำ�เป็น
นอกจากนี้ เราก็ยังไม่ยอมรับเหตุผลของการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเนื่องจาก
การกระทำ�เหล่านั้น
“เป็นคำ�สั่งของผู้บริหารที่มีตำ�แหน่งสูงกว่า” จะมีการดำ�เนินการกับผู้บริหารที่มีตำ�แหน่งสูง
ขึ้นไป หากพวกเขาอนุญาตหรือรับรู้เรื่องการกระทำ�ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง เราแต่ละ
คนอาจต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ�ที่เราทำ� และไม่ทำ�

เรามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้และส่งเสริม
สภาพแวดล้อมของความสำ�เร็จและจริยธรรม ทั้งนี้ด้วยคำ�แนะนำ�
และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เราจึงมีความมั่นใจว่าการนี้สามารถบรรลุความสำ�เร็จได้และเราจะ
รักษาไว้ซึ่งการบรรลุความสำ�เร็จที่ดีเยี่ยมที่ Brightstar นี้ตลอดไป
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Global Headquarters
9725 NW 117th Ave
Suite 300
Miami, FL 33178
USA
+1 305 421 6000
www.brightstar.com
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