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ถึง เพื่อนร่วมงานทุกท่าน

เนื่องจากธุรกิจ Honeywell เติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องมุ่งเน้น
ในเรื่องความคาดหวังและยึดมั่นในหลักคุณธรรมรวมถึงแนวการ
ประพฤติปฏิบัติทั้ง 12 ข้อของ Honeywell จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของเราเป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสภาพแวดล้อมในการด�ำเนิน
งานในธุรกิจทั้งสี่ประเภทของเรา ซึ่งครอบคลุมไปถึงบางส่วนของภาค
เศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดด้วย
เราประสบความส�ำเร็จอย่างมากในอุตสาหกรรมทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจอยู่ และ
เรามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินงานของเราด้วยความซือ่ สัตย์สงู สุดใน
ทุกด้านและทุกสิง่ ทีเ่ ราท�ำ ความซือ่ สัตย์ของเราจะท�ำให้เราคงไว้ซงึ่ ความ
น่าเชือ่ ถือของแบรนด์ รักษาชือ่ เสียงอันแข็งแกร่ง รวมถึงปรับปรุงสถิติ
การเติบโตและประสิทธิภาพการท�ำงานของเราได้อย่างต่อเนือ่ ง
จรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวการประพฤติปฏิบัติทั้ง 12 ข้อของเรา
มีผลบังคับใช้กับทุกคนและเชื่อมโยงพวกเราทุกคนใน Honeywell
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โปรดใช้เวลาศึกษาและท�ำความเข้าใจกับ
จรรยาบรรณรวมถึงแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของ Honeywell
อย่างละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของเราหรือต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีที่จะน�ำ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวการประพฤติปฏิบัติทั้ง 12 ข้อไปใช้กับ
งานในความรับผิดชอบของคุณ ขอให้คณ
ุ สละเวลาเพือ่ ศึกษาหาค�ำแนะน�ำ
จากแหล่งข้อมูลใดๆ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในรายการ บริษัทของเราจะ
ไม่ยอมให้มีการตอบโต้ต่อใครก็ตามที่ซักถามข้อสงสัยหรือร้องเรียนด้วย
เจตนาสุจริตโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้คุณรู้สึกล�ำบากใจเมื่อคุณต้อง
ด�ำเนินการใดๆ และเราคาดหวังว่า เมื่อคุณสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงาน
ของคุณไม่ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณจะรายงานเรื่องนี้ให้
เราทราบทันทีผ่านช่องทางการรายงานช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกคุณทุกคนจะช่วยสนับสนุนและยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมของ Honeywell
ขอแสดงความนับถือ
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แนวการประพฤติปฏิบัติของ
Honeywell

• การเติบโตและการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ท�ำให้เรารู้ว่าเรา
จ�ำเป็นต้องคิดต่างเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า ลูกค้าคือพื้นฐาน
ส�ำคัญของความส�ำเร็จของเรา พนักงานที่มีประสิทธิภาพจะ
ท�ำงานเพื่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถทุกวันทั้งในด้าน
คุณภาพ การให้บริการ คุณค่า และเทคโนโลยี โดยการเดิน
หน้าไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆ ผ่านทางฝ่ายขายและฝ่ายการ
ตลาดชั้นยอด แนวทางที่เป็นสากลและเทคโนโลยีที่ได้รับการ
สนับสนุนโดย Design for Six Sigma Plus
• ลักษณะความเป็นผู้นำ� หมายถึง การคิดอย่างผู้นำ� ไม่ว่าจะ
รับผิดชอบงานในต�ำแหน่งใด ปฏิบัติตามค�ำมั่นสัญญา และ
การเป็นแบบอย่างที่ดีสำ� หรับคนอื่นๆ ผู้นำ� ทุกคนควรแสดง
ความกระตือรือร้นต่องานและใส่ใจต่อบุคลากรในองค์กร เรา
คาดหวังว่าคุณจะสามารถ [1] สร้างกรอบความคิดต่อปัญหา
[2] จัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการปัญหา และ [3] ด�ำเนิน
การตามแผนได้
• การจะบรรลุถึงผลลัพธ์ ได้นั้นเกิดจากการปฏิบัติตามค�ำมั่น
สัญญาที่ให้ไว้กับธุรกิจและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง น�ำข้อก�ำหนด
ทางธุรกิจมาด�ำเนินการอย่างรวดเร็วโดยการก�ำหนดว่า “ใคร
รับผิดชอบเรื่องอะไรเมื่อใด” เพื่อให้แน่ใจว่ามีการน�ำแผนไป
ปฏิบัติ
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• การท�ำให้บุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น เป็นการส่งเสริม
ความเป็นเลิศในเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือ
ผู้จัดการ จะเป็นแรงกระตุ้นในเชิงบวกส�ำหรับการพัฒนา
ของผู้อื่น

และพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลาย ผู้น�ำทีมที่มี
ประสิทธิภาพไม่เพียงต้องบรรลุความคาดหวังในฐานะผู้น�ำ
เท่านั้น แต่ยังต้องตั้งความคาดหวังในทีมของตนและช่วยให้
ทีมบรรลุความคาดหวังดังกล่าวด้วย

• การเปลี่ยนแปลงที่ดีเยี่ยม ต้องมีการปรับปรุงทัศนคติ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตัดสินใจและด�ำเนินการ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และองค์กร ซึ่ง
เป็นการสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะท�ำ
สิ่งที่ดีกว่า และคาดหวังให้บุคลากรปรับตัวและสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและธุรกิจเพื่อช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาวโดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบ
ส่วนตัว

• การมีแนวคิดแบบองค์รวม คือการมองธุรกิจจากมุมมอง
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมองโลกเป็นห่วงโซ่คุณค่าแบบ
บูรณาการ

• การส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมและความหลากหลาย
เป็นตัวก�ำหนดความส�ำเร็จของทีมทั้งหมด พนักงานต้อง
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าบุคลากรของ
Honeywell ประกอบไปด้วยปัจเจกบุคคลที่ต่างเป็น
ตัวแทนของความหลากหลายด้านค่านิยม ความคิดเห็น
ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม และเป้าหมายที่ต่างกัน
ยอมรับความหลากหลายในฐานะที่เป็นค่านิยมที่ส�ำคัญ

• การจัดการกับความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด คือการ
ตระหนักว่าหากต้องการได้รับผลตอบแทนดีขึ้นย่อมต้อง
กล้าเสี่ยงมากขึ้น เมื่อต้องใช้วิจารณญาณที่ดีตัดสินใจทาง
ธุรกิจ ควรมีความกล้าลงมือท�ำในสิ่งที่อาจไม่สามารถคาดเดา
ผลลัพธ์ได้หากแต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนสูง
บ่อยครั้งการตัดสินใจทางธุรกิจเกิดจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์
• การรับรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง บุคลากรควรรูจ้ กั
พฤติกรรมของตัวเองและรูว้ า่ พฤติกรรมเหล่านัน้ มีผลกระทบ
ต่อคนรอบข้างอย่างไร พนักงานต้องสามารถประเมินจุดแข็ง
และจุดอ่อนของตัวเอง และด�ำเนินการปรับปรุงอย่างเหมาะสม
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• ผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การให้ข้อมูลที่
เหมาะสมทันสถานการณ์และกระชับแก่ผู้อื่น รวมถึงการ
สื่อสารทางวาจาและการเขียนที่ชัดเจนและรอบคอบ เพื่อ
ชักจูง เจรจาต่อรอง และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้น�ำและพนักงานต้องตระหนักว่าการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพคือการรับฟัง และการมีผู้อื่นรับฟัง แต่อาจไม่
ได้หมายถึงความเห็นพ้องต้องกันเสมอไป
• นักคิดแบบผสมผสาน จะตัดสินใจและด�ำเนินการโดยใช้
สัญชาตญาณ ประสบการณ์ และวิจารณญาณจากข้อมูลที่
มีอยู่ มีความสามารถในการน�ำข้อมูลหรือความคิดเห็นที่
แตกต่างและขัดแย้งกันมาผสมผสานเกิดเป็นการตัดสินใจที่ดี
จะเข้าใจความหมายโดยนัยของการกระท�ำของแต่ละบุคคล
หรือเข้าใจค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับระบบตลาด กระบวนการ และ
หน่วยการท�ำงานอื่นๆ
• ความเป็นเลิศทางเทคนิคหรือการปฏิบัติงาน
หมายถึง การมีความสามารถและประสิทธิภาพในความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พนักงานต้องรับทราบถึงความ
ก้าวหน้าและแนวคิดในปัจจุบันในสาขาของตน และมองหา
วิธีที่จะน�ำเทคโนโลยีล่าสุดมาประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของเรา
จรรยาบรรณทางธุรกิจของ Honeywell (“จรรยาบรรณ” ของ
เรา) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับพวกเราทุก
คนเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดในการด�ำเนินธุรกิจทั้งหมดของ Honeywell
จรรยาบรรณของเราคือองค์ประกอบที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของ
แนวการประพฤติปฏิบัติของ Honeywell โดยจะอธิบายถึง
กฎพื้นฐานในการด�ำเนินการซึ่งเราทุกคนใน Honeywell จะ
ต้องปฏิบัติตาม ทั้งยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่เรามีข้อ
สงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับการด�ำเนินการที่เหมาะสมด้วย

จรรยาบรรณของเราจะก�ำหนดสิ่งที่ Honeywell คาดหวังจาก
พวกเราทุกคนและวิธีที่เราปฏิบัติต่อ
•
•
•
•
•
•

กันและกัน
บริษัทของเรา
ลูกค้าของเรา
ซัพพลายเออร์ของเรา
ผู้ถือหุ้นของเรา
ชุมชนและโลกของเรา
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สิ่งที่ Honeywell คาดหวังจากพวกเรา
มีอะไรบ้าง
การเติบโตของบริษัทเริ่มต้นจากพวกเราทุกคน พวกเราเป็น
กุญแจส�ำคัญในการก�ำหนดภาพลักษณ์ของบริษัทและเป็น
พื้นฐานแห่งความเป็นผู้น�ำและความส�ำเร็จของบริษัท

ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเรา
จรรยาบรรณของเรามีผลบังคับใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
กรรมการของ Honeywell ทุกคน พันธมิตรทางธุรกิจที่
ด�ำเนินงานในนามของบริษัทเราก็ควรที่จะศึกษาและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของเราตามความเหมาะสมเช่นกัน
หากหน้าที่รับผิดชอบในการท�ำงานของคุณท�ำให้คุณต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนที่ท�ำงานในนามของ Honeywell
โปรดแจ้งให้ตัวแทนเหล่านั้นทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณนี้พร้อมทั้งมอบ
ส�ำเนาจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับพวกเขา พฤติกรรมของ
พวกเขาจะต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณของเรา นโยบายอื่นๆ
ของ Honeywell รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

ข้อผูกพันที่เรามีร่วมกัน
เราทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่จะต้องรับทราบ
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายอื่นๆ ของบริษัท รวม
ถึงขั้นตอนและแนวทางที่มีผลบังคับใช้กับหน้าที่รับผิดชอบใน
การท�ำงานของเราที่ Honeywell โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีอยู่
ในหัวข้อที่เหมาะสมของจรรยาบรรณ ส�ำหรับหัวข้ออื่นๆ คุณ
สามารถดูได้จาก คู่มือนโยบายของ Honeywell เราต้อง
ไม่ละเลยหรือพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หากคุณต้องการความช่วยเหลือใน
การท�ำความเข้าใจกับจรรยาบรรณ นโยบายเฉพาะ ขั้นตอน
หรือแนวทางของเรา รวมถึงวิธีการน�ำไปใช้กับขอบเขตหน้าที่
รับผิดชอบของคุณ โปรดอ่านค�ำแนะน�ำจากแหล่งข้อมูลใดๆ
ที่ระบุไว้ใน “การขอค�ำแนะน�ำและการแสดงข้อกังวล”
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ข้อผูกพันเพิ่มเติมส�ำหรับผู้จัดการและ
ผู้บังคับบัญชา
ผู้จัดการและผู้บังคับบัญชาของ Honeywell มีหน้าที่พิเศษ
ในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของความซื่อสัตย์และการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการและผู้บังคับ
บัญชาควรท�ำหน้าที่เป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์และการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในทุกครั้งที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน และยัง
หมายความว่าผู้จัดการและผู้บังคับบัญชาต้องแน่ใจว่าเพื่อนร่วม
งานที่อยู่ใต้บังคับบัญชารู้สึกสบายใจที่จะซักถามข้อสงสัยและ
รายงานข้อกังวลโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อการตอบโต้ ให้ความ
มั่นใจว่าข้อกังวลหรือค�ำถามใดๆ จะได้รับการจัดการอย่างมือ
อาชีพและทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งรับรองว่าจะไม่ย่อหย่อน
เรื่องมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ ผู้จัดการและผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาถึงอุปนิสัย
และพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานที่คิดว่าควรได้รับพิจารณา
เลื่อนต�ำแหน่งด้วย การเลื่อนต�ำแหน่งคือสิทธิพิเศษส�ำหรับผู้ที่
เป็นตัวอย่างด้านการประพฤติตนตามแนวปฏิบัติและค่านิยม
ของ Honeywell ในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ
นี้เท่านั้น

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ถึงแม้ว่าหลักจรรยาบรรณของเราจะสามารถจัดการกับปัญหา
ทั่วไปบางอย่างที่บริษัทข้ามชาติอย่าง Honeywell ต้อง
เผชิญได้ แต่ก็ไม่อาจจัดการกับปัญหาทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้น
ในที่ท�ำงานของเราได้ เมื่อสงสัยว่ากิจกรรมที่ท�ำเหมาะสมหรือ
ไม่ คุณควรดูค�ำแนะน�ำจากหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ใน “การขอค�ำ
แนะน�ำและการแสดงข้อกังวล”

กฎหมายและข้อบังคับมีความซับซ้อนและอาจเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งยังแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ นโยบายของบริษัทเองก็
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และอาจแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่ ด้วยเหตุนี้ เราจึงควร
ศึกษานโยบาย ขั้นตอน และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับหน้าที่
ในการท�ำงานเฉพาะของเราและสถานที่ที่เราด�ำเนินงาน หาก
กฎหมายท้องถิ่นขัดแย้งกับหลักจรรยาบรรณของเรา ให้ยึด
กฎหมายท้องถิ่นเป็นหลัก หากประเพณีหรือหลักปฏิบัติ
ท้องถิ่นขัดแย้งกับหลักจรรยาบรรณของเรา ให้ยึดหลัก
จรรยาบรรณเป็นหลัก
ธุรกิจที่คุณด�ำเนินการหรือภูมิภาคที่คุณอยู่อาจมีนโยบายและ
หลักปฏิบัติที่มีความเคร่งครัดมากกว่าหลักจรรยาบรรณนี้ เช่น
เดียวกับกฎหมายท้องถิ่น ในกรณีที่กล่าวมาทั้งหมด คุณต้อง
ปฏิบัติตามนโยบาย หลักปฏิบัติ หรือกฎหมายที่เคร่งครัดกว่า
หากคุณมีข้อสงสัยว่ากิจกรรมที่ท�ำถูกต้องตามกฎหมายหรือ
เหมาะสมแล้วหรือไม่ ให้ค้นหาค�ำแนะน�ำโดยการปฏิบัติตามขั้น
ตอนที่ระบุไว้ใน “การขอค�ำแนะน�ำและการแสดงข้อกังวล”
หลักจรรยาบรรณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องและสัมพันธ์
กับนโยบายหลักบางอย่างขององค์กร ซึ่งจะรวมอยู่ในคู่มือ
นโยบายของ Honeywell โดยคู่มือนโยบายของ Honeywell
อาจมีรายละเอียดมากกว่าที่มีอยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้ ใน
บางกรณี คู่มือนโยบายอาจมีนโยบายเพิ่มเติมที่ไม่มีอยู่ใน
หลักจรรยาบรรณนี้ คู่มือนโยบายของ Honeywell อยู่บน
อินทราเน็ตของ Honeywell
เราควรทราบว่าสิทธิการจ้างงานของเราต้องเป็นไปตาม
กฎหมายของประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่ เช่นเดียวกับกฎ
ระเบียบในสถานที่ที่เราท�ำงานอยู่ หลักจรรยาบรรณของเรา
พยายามอธิบายถึงสิทธิและความคาดหวังของ Honeywell
ในฐานะที่เป็นนายจ้าง แต่ไม่ใช่สิ่งก�ำหนดสิทธิการจ้างงานตาม
สัญญาใดๆ ส�ำหรับพนักงาน
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ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นบางประเทศ การจ้างงานของ

Honeywell เป็นการด�ำเนินการ “ตามความประสงค์” ซึ่ง

หมายความว่าคุณมีสิทธิที่จะยุติการท�ำงานของคุณได้ตลอด
เวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และ Honeywell ก็สามารถใช้สิทธิ
เดียวกันนี้ได้ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
หากกฎหมายท้องถิ่นแตกต่างจากเงื่อนไขของหลักจรรยาบรรณ
นี้ ให้ยึดกฎหมายของประเทศที่คุณท�ำงานอยู่เป็นหลัก

การขอค�ำแนะน�ำและการแสดงข้อกังวล
ในขณะท�ำงานในนามของ Honeywell คุณอาจต้องประสบ
กับสถานการณ์ที่ยากล�ำบาก บ่อยครั้งที่สามัญส�ำนึกและ
วิจารณญาณของคุณ รวมถึงหลักจรรยาบรรณ นโยบายของ
บริษัท และขั้นตอนของเรามีประโยชน์มากพอที่จะเป็นแนวทาง
ให้กับคุณได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีบางเวลาที่คุณต้องการความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในกรณีเหล่านี้ คุณ
มีแหล่งข้อมูลจ�ำนวนมากที่คุณสามารถใช้ได้ซึ่งประกอบด้วย
• ผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชา
• ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ตัวแทนการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและความซื่อสัตย์
(I&C Rep) และผู้น�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจ (BCL)
• สมาชิกของฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายความปลอดภัยสากล
• สมาชิกของส�ำนักงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและ
ความซื่อสัตย์
• กระบวนการร้องเรียนและร้องทุกข์ในพื้นที่อย่างเป็นทางการ
ของ Honeywell
• สายด่วนการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและความซื่อสัตย์ในการ
เข้าใช้
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สายด่วนการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในการเข้าใช้เปิดให้บริการ
ตลอด 24 ชม. ผู้ให้บริการอิสระภายนอกที่สามารถสื่อสารได้
ทุกภาษาที่พนักงานของ Honeywell พูดจะเป็นผู้รับสาย คุณ
สามารถรายงานผ่านสายด่วนได้โดยการโทรไปที่หมายเลข
800-237-5982 (หมายเหตุ: การโทรนอกสหรัฐฯ อาจต้อง
ใช้รหัสประเทศ ซึง่ หาได้จาก www.att.com/traveler)

หรือดูรายการหมายเลขสายด่วนเฉพาะประเทศเพิ่มเติมได้
ในเว็บไซต์ ความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่

http://teamsites.honeywell.com/sites/
compliance

นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานปัญหาผ่านทางจดหมายหรือ
อีเมลมาที่
Honeywell International
ส่งถึง: ACCESS
P.O. Box 2245
Morristown, NJ 07962-2245
access.integrity.helpline@honeywell.com

หากคุณทราบถึงสถานการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดหลัก
จรรยาบรรณนี้ นโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายหรือข้อ
บังคับใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ คุณมีหน้าที่ต้องรายงานสถานการณ์
นั้นๆ โปรดทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและ
นโยบายของบริษัทอาจส่งผลกระทบร้ายแรงตามมาได้ ผลที่
ตามมาอาจรวมถึงการลงโทษด้วยมาตรการทางวินัยถึงขั้นสูงสุด
ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง และโทษทางแพ่งหรือทางอาญาตาม
ความเหมาะสม

Honeywell จะเก็บรักษารายงานทั้งหมดไว้เป็นความลับตาม
ขอบเขตที่เป็นไปได้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย
ของบริษัท และความต้องการของบริษัท เพื่อด�ำเนินการตรวจ
สอบอย่างละเอียด คุณสามารถรายงานการละเมิดที่ต้องสงสัย
โดยระบุชื่อตัวคุณเองหรือไม่ระบุชื่อก็ได้ ในยุโรป มีการน�ำ
กระบวนการที่เฉพาะเจาะจงมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ
ที่จ�ำกัดการรายงานโดยไม่ระบุชื่อผู้แจ้ง คุณสามารถติดต่อ
ส�ำนักงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและความซื่อสัตย์
เพื่อสอบถามข้อสงสัยได้

รายงานทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดในทันที
โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และจะมีการรายงาน
ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม เมื่อได้รับค�ำแนะน�ำและความเห็น
ชอบจากฝ่ายกฎหมาย การด�ำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมหรือการ
ลงโทษด้วยมาตรการทางวินยั ส�ำหรับการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
จะถูกน�ำมาใช้ตามความจ�ำเป็น

Honeywell จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้
เราอยากให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะซักถามข้อสงสัยและแสดงข้อ
กังวล Honeywell จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ ไม่ว่าในรูปแบบ
ใด กับผู้ที่มีความตั้งใจอันดีในการรายงานการประพฤติมิชอบ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น การรายงานด้วย “ความตั้งใจ
อันดี” หมายความว่า รายงานของคุณเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์
จริงใจ และให้รายละเอียดที่ครบถ้วนเท่าที่จะท�ำได้
หากคุณรู้สึกว่ามีการตอบโต้เกิดขึ้น คุณควรรายงานความกังวล
ของคุณผ่านทางวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ใน “การขอค�ำแนะน�ำและ
การแสดงข้อกังวล”
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one honeywell
วิธีที่
เราปฏิบัติ
ต่อกันและกัน
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การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีโดยยึดหลักการ
เคารพซึ่งกันและกัน และความมุ่งมั่นที่จะรักษาสุขภาพและ
ความปลอดภัยคือกุญแจส�ำคัญในการรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด
ที่มีอยู่และในการให้โอกาสในการเติบโตส�ำหรับผู้ถือหุ้นของเรา
บริษัทของเราให้การยอมรับและตอบแทนผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษของเราโดยการให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่
ทัดเทียมคู่แข่ง นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมการพัฒนาผ่าน
การฝึกอบรมที่ช่วยเพิ่มทักษะด้านการท�ำงานด้วย

การเคารพซึ่งกันและกันและการส่งเสริมให้เกิด
สถานที่ท�ำงานที่ดี
Honeywell เคารพและให้เกียรติในความหลากหลายทีป
่ รากฏ
ในประวัติ ประสบการณ์ และแนวคิดที่แตกต่างของพนักงาน
ของเรา พร้อมกันนี้ เราได้สร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเคารพในเพื่อนร่วมงาน
ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ที่ท�ำงานของเราเป็น
สถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของชุมชนที่เรา
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ และเรามีความมุ่งมั่นที่จะท�ำให้ทที่ ำ� งาน
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ กฎหมาย การล่วงละเมิด หรือ
พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่เอื้อต่อการสร้างสภาพแวดล้อม
การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับความ
สัมพันธ์ในการจ้างงานทุกขัน้ ตอน ซึง่ ครอบคลุมการจ้างงาน
การเลื่อนต�ำแหน่ง การลดต�ำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง
หรือการไล่ออก การชดเชย การใช้อาคารสถานที่ของบริษัท
และการเลือกพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมหรือโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

หากคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือ
การล่วงละเมิดเกิดขึ้น คุณควรรายงานสถานการณ์นั้นๆ ทันที
ผ่านช่องทางการรายงานช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ระบุไว้ใน
“การขอค�ำแนะน�ำและการแสดงข้อกังวล”
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูนโยบายเกี่ยวกับ การล่วงละเมิดใน
ที่ท�ำงาน โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน และ พนักงานและ
ผู้สมัครเข้าท�ำงานที่เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึง ค�ำแถลงเกี่ยวกับ
ทหารผ่านศึกที่เข้าข่าย ของเรา

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ Honeywell เรามุ่งมั่นส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และการด�ำเนินธุรกิจในลักษณะที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจึงต้องจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และอื่นๆ ให้
กับเรามาอย่างถูกต้อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายรวมถึง ข้อมูล
ใดๆ ที่อาจระบุตัวบุคคลนั้นๆ ได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู,่ ที่อยู่อีเมล, หมายเลขประจ�ำตัวพนักงาน,
หมายเลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจระบุถึงตัวบุคคล
นั้นๆ ได้ เราควรเก็บรวบรวม เข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจที่เหมาะสมเท่านั้น และเรา
ควรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดในการด�ำเนินงานให้เสร็จ
สิ้น เราต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้กับบุคคลใดๆ ที่ไม่มีความจ�ำเป็น
ทางธุรกิจที่จะต้องทราบข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายใน
หรือภายนอกบริษัทก็ตาม นอกจากนี้ เราต้องใช้มาตรการเพื่อ
ปกป้องข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลา
หลายประเทศมีข้อก�ำหนดทางกฎหมายของตนเองในการ
ควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ Honeywell ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น บางประเทศจ�ำกัดการ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีกฎการควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน หากคุณมีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าว
โปรดติดต่อสมาชิกของฝ่ายกฎหมาย
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นโยบายของบริษัท หลักปฏิบัติ และโปรแกรมการฝึกอบรม
ต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงบุคลากรที่ได้
รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากคุณ
เชือ่ ว่ามีการเปิดเผยหรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อย่างไม่เหมาะสม
คุณควรติดต่อฝ่ายกฎหมายทันที หากไม่ท�ำเช่นนั้น บริษัทของ
เราอาจถูกปรับและ/หรือถูกด�ำเนินการตามกฎระเบียบได้
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลเป็น
ความลับของเรา

การใช้สารเสพติด

การใช้สารเสพติดจะจ�ำกัดความสามารถในการท�ำงานอย่าง
ปลอดภัยของเรา และท�ำให้พวกเราทั้งหมดตกอยู่ในอันตราย
ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรท�ำงานในนามของ Honeywell ใน
ขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ สารเสพติดผิด
กฎหมาย ยาที่ไม่ได้ซื้อตามใบสั่งแพทย์ หรือยาที่ซื้อหามา
ทานเอง ข้อห้ามนี้มีผลบังคับใช้ตลอดเวลาที่คุณท�ำงานให้กับ
Honeywell หรือในนามของ Honeywell แม้ว่าจะเป็นการ
ใช้สารเสพติดหลังเวลางานหรือนอกบริเวณสถานที่ของบริษัท
ก็ตาม และเราไม่ควรใช้ ครอบครอง ถ่ายโอน หรือขาย
สารเสพติดผิดกฎหมาย แอลกอฮอล์ ยาที่ไม่ได้ซื้อตามใบสั่ง
แพทย์ หรือยาที่ซื้อหามาเอง ในชั่วโมงการท�ำงานหรือขณะที่
อยู่ในบริเวณสถานที่ของบริษัทโดยเด็ดขาด บริษัทของเรามี
ข้อยกเว้นส�ำหรับกฎนี้ในกรณีที่มีการถ่ายโอนแอลกอฮอล์ใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเพื่อเป็นของก�ำนัลหรือใช้ในปริมาณที่พอ
เหมาะในกิจกรรมของบริษัทที่ได้รับอนุญาต
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูนโยบายแอลกอฮอล์และยาเสพติดใน
ที่ท�ำงานของเรา
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ที่ท�ำงานที่ปราศจากความรุนแรง

เรามุ่งมั่นป้องกันการกระท�ำที่รุนแรงหรือการคุกคามจากความ
รุนแรงในที่ท�ำงานของเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของค�ำมั่น
สัญญาด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเรา บุคคลใดๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในความรุนแรงหรือการคุกคามจากความรุนแรง
อาจถูกด�ำเนินการตามมาตรการทางวินัยสูงสุด ซึ่งรวมถึงการ
ยุติการจ้างงาน และการด�ำเนินคดีทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นด้วย
คุณควรรายงานการคุกคามหรือการใช้ความรุนแรงให้ผู้บังคับ
บัญชา ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายความปลอดภัย
สากลของคุณทราบโดยทันที หากคุณรู้สึกว่ามีใครบางคนก�ำลัง
ตกอยู่ในอันตราย คุณควรติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูนโยบายการป้องกันความรุนแรง
ของเรา

การจัดให้มีที่ท�ำงานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
เมื่อน�ำความใส่ใจในสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
มาผนวกรวมเข้ากับธุรกิจของเราในทุกๆ ด้าน เราจึงสามารถ
ปกป้องบุคลากรและสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายในการเติบโต
อย่างยั่งยืนและเร่งการผลิต ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีผลบังคับ
ใช้ทั้งหมด รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มก�ำลังการผลิตอย่าง
ยั่งยืนของโลกเรา ระบบการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมของเราสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของเรา และ
ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ หากเราเชื่อว่ามีสภาพการ
ท�ำงานใดที่ไม่ปลอดภัย เราต้องหยุดท�ำงานในทันที โปรดอ่าน
หัวข้อการปกป้องสิ่งแวดล้อมส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาคารสถานที่ของเราปลอดภัย
ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่า เราอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตเข้าใช้สถานที่ท�ำงานของเราเท่านั้น หากคุณ
เชื่อว่ามีใครบางคนก�ำลังพยายามเข้าใช้อาคารสถานที่ของ
Honeywell อย่างไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายความปลอดภัย
สากลของ Honeywell
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one honeywell
วิธีรักษา
ผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

16

เราควรด�ำเนินธุรกิจของ Honeywell โดยปราศจากอิทธิพล
ภายนอกหรืออคติส่วนบุคคล และควรด�ำเนินการตัดสินใจทาง
ธุรกิจโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของ Honeywell เป็นหลัก

ความซื่อสัตย์ภาคปฏิบัติ

การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
เราต้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่เหมาะสม ในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของเราในการรักษาชื่อเสียงของบริษัท
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” จะเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
ของพวกเราเกี่ยวข้องหรือมีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องกับความ
สามารถในการด�ำเนินงานของเราโดยไม่มีอคติ เราจะต้องไม่มี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ การลงทุน หรือสมาคมใดที่อาจก่อให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หากคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนจริง
หรือที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ คุณจะต้องเปิดเผยเรื่อง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนนัน้ โดยการพูดคุยกับผูบ้ งั คับบัญชาของคุณ
ติดต่อฝ่ายกฎหมาย หรือส�ำนักงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดและความซื่อสัตย์ของ Honeywell ผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นเรื่องที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายหากมีการเปิดเผย
ล่วงหน้า
หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน คุณควรทราบว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอาจ
เกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิกในบ้านหรือในครอบครัวของคุณเข้ามา
เกี่ยวข้อง

ของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การพัฒนาความสัมพันธ์ในการด�ำเนินงานที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า
ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ เป็นสิ่งส�ำคัญต่อ
การเติบโตของเรา ในบางครั้ง จึงต้องมีของก�ำนัลและการเลี้ยง
รับรองทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ แต่เราต้อง
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเสนอหรือรับความเอื้อเฟื้อทาง
ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรองอาจส่งผล

ถาม: Barry ได้รับเชิญไปปาร์ตี้วันหยุดที่จัดโดยผู้จ�ำหน่าย
รายย่อยรายหนึ่งของเรา เขาท�ำงานกับซัพพลายเออร์รายนี้
อย่างใกล้ชิด และอยากจะไปร่วมงาน เนื่องจากในงานมีทั้ง
ไวน์และอาหารชั้นเลิศ Barry สามารถรับค�ำเชิญได้หรือไม่
ตอบ: Barry ควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาของเขาหรือ
ฝ่ายกฎหมายเพื่อดูว่ามีความเหมาะสมที่จะไปร่วมงานหรือ
ไม่ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส�ำหรับมื้อ
อาหารนั้น ดูว่าซัพพลายเออร์ก�ำลังทุ่มเทพยายามประมูล
งานของ Honeywell หรือไม่ ดูว่า Barry มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
Honeywell หรือไม่ และดูว่ามีเหตุผลอื่นๆ ทางธุรกิจในการ
รับประทานอาหารค�่ำครั้งนี้หรือไม่

ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หากไม่จัดการอย่างถูกต้อง ของ
ก�ำนัลและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเหล่านี้อาจน�ำไปสู่ลักษณะ
ของการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม การจ่ายค่าตอบแทนสินน�้ำใจ หรือ
การทุจริต คุณไม่ควรรับหรือให้ของก�ำนัล ของสมนาคุณ หรือ
การเลี้ยงรับรองใดๆ หากท�ำเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม
หรือหากคุณรู้ว่าจะเป็นการละเมิดนโยบาย กฎหมาย หรือ
นโยบายด้านของก�ำนัลของบริษัทผู้รับ
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ถาม: ในการประชุมนอกสถานที่ ผู้จ�ำหน่ายรายย่อยที่
ให้บริการ Honeywell มาเป็นเวลาหลายเดือนได้เชิญ
Denisha ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เธอตอบรับค�ำ
เชิญ และอนุญาตให้ผู้จ�ำหน่ายรายย่อยเป็นผู้ช�ำระค่าอาหาร
การกระท�ำของเธอเหมาะสมหรือไม่

กฎเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้กับสื่อส่งเสริมการขายเพื่อการ
โฆษณาทั่วไปที่ไม่ได้มาจากการร้องขอ เช่น ดินสอ สมุดบันทึก
และปฏิทินที่มีตราประทับ ตราบใดที่สิ่งที่ได้รับไม่ได้สร้างหรือ
มีแนวโน้มว่าจะสร้างภาระผูกพันใดๆ นอกจากนี้ การมอบของ
ก�ำนัลอย่างเป็นทางการตามประเพณีประจ�ำชาติก็สามารถท�ำได้
เช่นกัน ตราบเท่าที่สิ่งที่ได้รับไม่ได้เป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ
ไม่สามารถตีความว่าเป็นสินบนได้ และไม่ท�ำให้คุณหรือ
Honeywell มีปัญหาหากมีการเปิดเผย

ตอบ: การเลี้ยงอาหารเป็นครั้งคราวและของก�ำนัลเล็กน้อย
เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ตราบใดที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก่อให้
เกิดข้อสงสัยในความเป็นกลางในการตัดสินใจของ Denisha
คุณต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาของคุณล่วงหน้าก่อนการเลี้ยง
รับรองหรือให้ของก�ำนัลแก่ลูกค้า ผู้บังคับบัญชาควรประเมิน
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงสถานที่และค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
อาหารมื้อนั้น และความถี่ในการเชิญของผู้จ�ำหน่ายรายย่อย

ไม่ควรรับของก�ำนัลจากซัพพลายเออร์หรือผู้ที่จะเป็น
ซัพพลายเออร์ (หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ หรือผู้ที่จะเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจ) ในระหว่างหรือในขณะติดต่อเพื่อเจรจา
ต่อรองด้านสัญญากับซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ เราควรหลีก
เลี่ยงการร้องขอของก�ำนัลจากซัพพลายเออร์หรือพันธมิตรทาง
ธุรกิจอื่นๆ ส�ำหรับการปฏิบัติงานของ Honeywell หรือเพื่อให้
รางวัลพนักงาน

ความซื่อสัตย์ภาคปฏิบัติ

โดยทั่วไปแล้วเราสามารถเสนอหรือรับของก�ำนัล ของสมนาคุณ
หรือการเลี้ยงรับรองได้ตราบเท่าสิ่งที่กล่าวมา
• ไม่ท�ำให้ผู้รับรู้สึกว่าเป็นภาระผูกพันหรือให้ในลักษณะของ
ภาระผูกพัน
• ไม่อยู่นอกเหนือหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ในท้องถิ่น
• มีมูลค่าเหมาะสม
• ไม่สามารถตีความว่าเป็นสินบนหรือเงินใต้โต๊ะได้
• ไม่ละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ นโยบายของบริษัท หรือ
นโยบายของบริษัทผู้รับ
• ไม่ใช่การร้องขอ
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คุณควรขอค�ำแนะน�ำ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรจะให้หรือรับ
ของก�ำนัลหรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจหรือไม่ คุณต้องปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาของคุณล่วงหน้าก่อนเลี้ยงรับรองหรือให้ของ
ก�ำนัลแก่ลูกค้า
กฎหมายที่เข้มงวดกว่าจะควบคุมการให้ของก�ำนัลแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีผลครอบคลุมถึงพนักงานองค์กร
รัฐวิสาหกิจอีกด้วย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
เหล่านี้อย่างเคร่งครัด ห้ามเสนอหรือรับความเอื้อเฟื้อทางธุรกิจ
หากการกระท�ำดังกล่าวละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ มีผล
ท�ำให้ Honeywell ประสบปัญหา หรือมีผลกระทบในเชิงลบ
กับชื่อเสียงของบริษัท ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ “ห้าม
มิให้มีการให้สินบนเชิงพาณิชย์และห้ามมิให้มีการใช้จ่ายที่ไม่
เหมาะสมแก่เจ้าหน้าของรัฐ” ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

นโยบายเกี่ยวกับ ความเอื้อเฟื้อทางธุรกิจ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
รัฐ ความสัมพันธ์รัฐบาล และนโยบายการต่อต้านการทุจริต
ของสหรัฐฯ หากคุณมีค�ำถามหรือข้อกังวลใดๆ ในเรื่องดังกล่าว
โปรดปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

ผลประโยชน์ทางการเงิน

ในฐานะพนักงานของ Honeywell เราควรหลีกเลี่ยงการท�ำ
ธุรกิจกับบริษัทใดๆ ที่เรามีผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคล
อยู่ เนื่องจาก อาจมีบางสถานการณ์ที่สามารถก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคลกับบริษัทที่ Honeywell ท�ำ
ธุรกิจด้วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวควรได้รับการ
ตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมายหรือส�ำนักงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดและความซื่อสัตย์เพื่อก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมที่สุด
และคุณไม่สามารถซื้อหรือรักษาผลประโยชน์ทางการเงินที่
ส�ำคัญในลูกค้า คู่แข่ง หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ท�ำธุรกิจกับหรือ
อาจท�ำธุรกิจกับ Honeywell ได้จนกว่าคุณจะได้รับอนุมัติจาก
ฝ่ายกฎหมาย คุณควรด�ำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจโดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของ Honeywell เป็นหลักเสมอ

การจ้างงานภายนอก

บางครั้ง คุณอาจต้องการมีส่วนร่วมในการท�ำงานนอกบริษัท
ของเรา ในการท�ำเช่นนั้น คุณต้องแน่ใจว่าการจ้างงานภายนอก
ใดๆ ไม่ได้สร้างผลประโยชน์ทับซ้อน เราจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน
ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของ Honeywell รวมทั้ง
เอกสาร ทรัพย์สินสารสนเทศ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินทาง
ปัญญาในการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่ของ Honeywell

ความซื่อสัตย์ภาคปฏิบัติ
ถาม: หลายปีที่ผ่านมา Ana ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดซื้อ
จัดจ้างได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้านการท�ำงานที่แน่นแฟ้นกับ
ซัพพลายเออร์ของ Honeywell หลายราย หนึ่งในซัพพลาย
เออร์เหล่านี้ถาม Ana ว่าเธอสนใจที่จะท�ำงานเป็นที่ปรึกษา
ให้กับบริษัทของพวกเขาหรือไม่ เนื่องจากเธอจะท�ำงานให้กับ
ซัพพลายเออร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นการจ้างงาน
ภายนอกจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเธอที่ Honeywell เธอสามารถรับข้อเสนอนี้ได้
หรือไม่
ตอบ: ถึงแม้ว่า Ana จะท�ำงานให้กับซัพพลายเออร์รายนี้
ก็ต่อเมื่อไม่ได้ท�ำงานให้กับ Honeywell เท่านั้น แต่การ
จ้างงานภายนอกครั้งนี้อาจถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้ Ana ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาของเธอเพื่อยืนยันว่าการ
จ้างงานภายนอกครั้งนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อหน้าที่รับผิดชอบ
ในการท�ำงานของเธอ และถึงแม้ว่า Ana ตัดสินใจปฏิเสธ
ข้อเสนอในการจ้างงานของซัพพลายเออร์ เธอก็ควรรายงาน
เรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาของเธอทราบ นอกจากนี้ เธอและผู้
บังคับบัญชาของเธอยังสามารถปรึกษาฝ่ายกฎหมายหรือฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเพื่อขอค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมได้
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ธุรกิจกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ อาจ
ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือลักษณะความขัดแย้ง
ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่ควรที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือพยายามที่จะ
มีอิทธิพลต่อขั้นตอนการประมูล การเจรจาต่อรอง หรือการท�ำ
สัญญาระหว่างตัวคุณเอง สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท
กับ Honeywell กฎนี้มีผลบังคับใช้แม้ในสถานการณ์ทาง
อ้อมที่ซึ่งคุณ สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทของคุณ เป็น
เจ้าของหรือท�ำงานในนามของบริษัทอื่นที่ Honeywell ท�ำ
หรือก�ำลังพิจารณาว่าจะท�ำธุรกิจด้วย
นอกจากนี้ เราจ�ำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวหน้าและลูกน้องที่ไม่เหมาะสม นั่นหมายถึง เราอาจไม่
สามารถควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือท�ำงานภายใต้การ
ควบคุมของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลใกล้ชิดได้

ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม

ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นเมื่อกรรมการ เจ้าหน้าที่
พนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัวของเขาหรือเธอ ได้รับผล
ประโยชน์ส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมจากต�ำแหน่งของเขาหรือเธอ
ที่ Honeywell ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจรวมถึงของก�ำนัลหรือ
เงินกู้จากนิติบุคคลหรือบุคคลที่บริษัทของเราท�ำธุรกิจด้วย เรา
ต้องหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว
นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อนยังอาจเกิดขึ้นได้จากการที่
พนักงานของ Honeywell ช่วยเหลือคู่แข่งเพื่อสร้างความ
เสียหายให้กับ Honeywell ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลลับกับ
คู่สมรสหรือพันธมิตรที่ท�ำงานให้กับคู่แข่ง อาจก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนและเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา
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โอกาสขององค์กร

เพื่อที่จะท�ำการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างถูกต้องในนามของ

Honeywell เราจะต้องไม่แข่งขันกับบริษัทของเรา ซึ่ง

หมายความว่า เราไม่ควรใช้โอกาสทางธุรกิจหรือการลงทุนใดๆ
ที่เรารับทราบเพราะต�ำแหน่งงานของเราที่ Honeywell หรือ
จากทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตัวเอง
และเราจะต้องไม่สนับสนุนให้ใครก็ตามใช้โอกาสทางธุรกิจหรือ
การลงทุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนของเราด้วย

การรักษาทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท
ทรัพย์สินที่จับต้องได้ของ Honeywell

การโจรกรรม ความเสียหาย ความประมาท และของเสียมีผล
กระทบโดยตรงต่อความส�ำเร็จของบริษัทของเรา ดังนั้น เราจึง
ต้องปกป้องทรัพย์สินที่จับต้องได้ของบริษัทจากการโจรกรรม
ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการใช้ในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึง
อาคารสถานที่ ยานพาหนะ อุปกรณ์ทางธุรกิจ สินค้า และวัสดุ
สิ้นเปลืองของเรา หากคุณสงสัยว่ามีพฤติกรรมการฉ้อโกงหรือ
การขโมยใดๆ คุณควรรายงานให้ผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชา
ของคุณทราบในทันที
อาจมีการอนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์ของบริษัทเพื่อการส่วนตัว
เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นบางกรณีตามความเหมาะสม
และเราต้องแน่ใจว่าการใช้งานส่วนบุคคลของเราอยู่ในขอบเขต
ที่ก�ำหนด ไม่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการท�ำงานให้กับ
Honeywell และไม่ละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมาย
ห้ามใช้อาคารสถานที่ของ Honeywell เพื่อประโยชน์ส่วน
บุคคลหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรอื่น และคุณจะ
ต้องคืนทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทที่คุณครอบครองอยู่ให้กับ
บริษัทเมื่อการจ้างงานของคุณสิ้นสุดลง

ข้อมูลลับของ Honeywell

เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลลับของบริษัท
เราจะต้องปกป้องข้อมูลที่ส�ำคัญนี้ไว้ตลอดเวลา ซึ่งโดยทั่วไป
ครอบคลุมถึง ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจ
มีประโยชน์ต่อคู่แข่งหรือบุคคลอื่นๆ และอาจเป็นอันตรายต่อ
บริษัทหากมีการเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างเช่น แผนธุรกิจหรือ
แผนการตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการการผลิต ข้อมูลกระบวนการขายสินค้า
ที่มีอยู่และที่จะมีในอนาคต รวมถึงข้อมูลของพนักงาน

เราจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลลับของ Honeywell
เราจะต้องไม่ให้ข้อมูลลับสูญหาย วางผิดที่ หรือไม่มีใครดูแล
ข้อมูลลับ (หรือเทคโนโลยีที่มีข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ PDA และซอฟต์แวร์)
หากเราท�ำอุปกรณ์ของบริษัทหรือสิ่งของที่มีข้อมูลลับของ
Honeywell สูญหาย (ตัวอย่างเช่น แล็ปท็อปของ
Honeywell, BlackBerry, ธัมป์ไดรฟ์ หรือที่คล้ายกัน) เรา
ควรรายงานการสูญหายนี้ให้ฝ่ายความปลอดภัยสากลของ
Honeywell ทราบโดยทันที

ความซื่อสัตย์ภาคปฏิบัติ
ถาม: Emilie มักจะท�ำงานในช่วงพักทานอาหารกลางวัน
ของเธอ สนทนาเรื่องธุรกิจผ่านมือถือที่ร้านอาหาร และใน
พื้นที่ส่วนกลางของอาคาร ทุกคนรอบตัวเธอดูเหมือนว่าจะ
มีเรื่องสนทนาของตัวเอง ดังนั้นเธอจึงสันนิษฐานว่าพวกเขา
คงไม่ได้สนใจเธอเท่าใดนัก เธอสามารถพูดคุยเรื่องธุรกิจของ
Honeywell ในลักษณะนี้ได้หรือไม่
ตอบ: ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ Emilie สามารถใช้โทรศัพท์ใน
สถานที่สาธารณะได้ แต่เธอต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่าง
มากเมื่อพูดคุยเรื่องธุรกิจของ Honeywell เธอไม่ควรที่จะ
พูดถึงข้อมูลลับใดๆ ในสถานที่สาธารณะแม้เธอจะสันนิษฐาน
ว่าคนอื่นไม่ฟังการสนทนาของเธอ
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ทรัพย์สินทางปัญญาของ Honeywell
ความซื่อสัตย์ภาคปฏิบัติ
ถาม: Troy พกแล็ปท็อปของ Honeywell ติดตัวไปด้วย
เมื่อเดินทางไปท�ำธุระของบริษัท เพื่อที่เขาจะได้ใช้เวลาว่าง
บนเครื่องบิน รถไฟ บริเวณที่ให้รอ และสถานที่สาธารณะ
อื่นๆ เพื่อจัดการเอกสารทางธุรกิจได้ การกระท�ำนี้เป็นปัญหา
หรือไม่
ตอบ: อาจจะเป็นเพราะเราไม่อาจทราบได้ว่าใครที่นั่งอยู่
ข้างๆ หรือเดินผ่านไปมาในสถานที่สาธารณะ เมื่อใช้แล็ปท็อป
หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันในสถานที่สาธารณะเพื่อธุรกิจของ
บริษัท คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถปกป้อง
หน้าจอของคุณจากผู้ที่เฝ้าดูได้ตลอดเวลา และคุณไม่ควรวาง
อุปกรณ์ดังกล่าวทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล

นอกจากนี้ เราไม่ควรสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลนี้ในที่ที่อาจมีผู้อื่น
มาได้ยินโดยบังเอิญ ซึ่งได้แก่ สถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน
รถไฟ และร้านอาหาร และรวมถึงพื้นที่เปิดใน Honeywell
เช่น ห้องน�้ำ หรือห้องพักของบริษัท เราสามารถให้สิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลลับกับเพื่อนร่วมงานที่มีความจ�ำเป็นทางธุรกิจที่
ถูกกฎหมายที่จะต้องทราบข้อมูลเท่านั้น เราต้องไม่ใช้ข้อมูลลับ
เกี่ยวกับบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลลับ
ให้บุคคลอื่นทราบเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูนโยบาย การเก็บรักษาข้อมูลเป็น
ความลับ และ โปรแกรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลลับ
ของเรา
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เราท�ำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษัทของเรา “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายรวมถึง สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินที่ไม่สามารถจับต้อง
ได้ของบริษัท เช่น ความคิด สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ หรือการ
ออกแบบที่สร้างขึ้นมาในเวลาของบริษัท ด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท หรืออยู่ภายในขอบเขตของ
หน้าที่การท�ำงาน เราจะระบุสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เราสร้างขึ้น
และจะส่งข้อมูลไปยังฝ่ายกฎหมายเพื่อขอรับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
หรือการป้องกันความลับทางการค้า คุณควรรายงานการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่ต้องสงสัยว่าเป็นการใช้ในทาง
ที่ผิดให้ฝ่ายกฎหมายทราบ

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งหมายความ
ว่า เราต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร
ของผู้อื่นโดยเจตนา เราไม่ควรดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ไม่มี
ลิขสิทธิ์ลงบนคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมทั้งท�ำซ�้ำ เผยแพร่
หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เราจะไม่ดาวน์โหลดเพลง
รูปภาพ และวิดีโอโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่
ถูกต้อง และเราจะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลลับของอดีตนายจ้าง
ให้ดูนโยบาย การใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ
Honeywell เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
Honeywell มีระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลาก
หลายไว้ให้พวกเราเข้าถึงเพื่อใช้ในการท�ำงานประจ�ำวัน
ซึง่ รวมถึง คอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ แล็ปท็อป โทรศัพท์มอื ถือ
PDA และซอฟต์แวร์ เรามีหน้าที่ปกป้องระบบและเทคโนโลยี
เหล่านี้ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่า พวกเราทุกคนต้องท�ำ

หน้าที่ในส่วนของเราเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
อันตราย การสูญหาย และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตและคุณควรปฏิบัติตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ทั้งหมดกับแหล่งข้อมูล
ที่คุณใช้
โปรดจ�ำไว้ว่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล ข้อความ
โต้ตอบแบบทันที และข้อความ) คือบันทึกการสื่อสารแบบถาวร
ของคุณ บันทึกการสื่อสารเหล่านี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงและ
ส่งต่อไปได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควร
ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อท�ำการร่างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
โดยอยู่ภายใต้หัวจดหมายของบริษัท หรือเมื่อใช้ทรัพยากรของ
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โปรดใช้วิจารณญาณและหลักคุณธรรมที่เหมาะสมเมื่อใช้ระบบ
และเทคโนโลยีเหล่านี้ ห้ามดาวน์โหลดหรือส่งสื่อที่ไม่เหมาะสม
มีเนื้อหาทางเพศ ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นภัยคุกคามผ่านทาง
ทรัพยากรเหล่านี้ และคุณไม่ควรใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อด�ำเนิน
งานภายนอก คุณไม่ควรคาดหวังในเรื่องความเป็นส่วนตัวเมื่อ
ใช้ทรัพยากรของบริษัท เพราะ Honeywell อาจตรวจสอบ
การใช้งานส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดย
กฎหมายท้องถิ่น โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่เข้าไปก้าวก่าย
ชีวิตส่วนตัวของเรา เว้นแต่การกระท�ำของเราจะบั่นทอน
ประสิทธิภาพการท�ำงาน หรือส่งผลกระทบในด้านลบต่อสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานหรือชื่อเสียงของ Honeywell
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูนโยบาย การใช้งานแหล่งข้อมูลที่
ยอมรับได และ การใช้งานอุปกรณ์มือถือที่ยอมรับได้ ของเรา

สื่อทางสังคมและไซต์เครือข่าย

สื่อทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงวิธีการแบ่งปันข้อมูลในชีวิตประจ�ำ
วันของพวกเราไปจากเดิม ในขณะที่สื่อทางสังคมเป็นช่องทาง
ใหม่ส�ำหรับการสื่อสารและการท�ำงานร่วมกัน แต่สื่อดังกล่าว
ยังมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมที่เราต้องทราบ
และปฏิบัติตาม ไซต์ “สื่อทางสังคม” ประกอบด้วยเว็บไซต์
และแหล่งข้อมูลออนไลน์จ�ำนวนมาก ซึ่งรวมถึงไซต์เครือข่าย
สังคม (เช่น Facebook, MySpace และ LinkedIn) บล็อก
ภาพถ่าย และไซต์ที่แบ่งปันวิดีโอ ฟอรั่ม ห้องแชท และอื่นๆ อีก
มากมาย หากต�ำแหน่งงานของคุณที่ Honeywell ท�ำให้คุณ
ต้องท�ำการโพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าว คุณจะต้องโพสต์
ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ Honeywell เท่าที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น และจะต้องโพสต์เฉพาะข้อมูลที่สอดคล้องกับ
หลักจรรยาบรรณนี้และนโยบายของบริษัท ในการปฏิสัมพันธ์
ผ่านสื่อทางสังคมส่วนบุคคล คุณควรกระท�ำการใดๆ ด้วยความ
รับผิดชอบและระมัดระวังเพื่อรักษาชื่อเสียงของเราตลอดเวลา
ห้ามโพสต์ข้อมูลลับเกี่ยวกับ Honeywell เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า
ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราในเว็บไซต์ใดๆ
โดยเด็ดขาด

การหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อเป็นการปกป้องนักลงทุน กฏหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
ได้ก�ำหนดให้บุคคลที่ใช้ “ข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญ” เกี่ยวกับ
บริษัทเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นๆ มีความผิดตาม
กฎหมาย “ข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญ” ได้แก่ข้อมูลที่ไม่มีการ
เปิดเผยโดยทั่วกันให้นักลงทุนทั่วไปทราบ และหากถูกเปิดเผย
ข้อมูลนี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ของคุณ ตัวอย่าง

23

ของข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญได้แก่ ข้อมูลการประกาศ
รายได้ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์ ผลของการด�ำเนินคดีส�ำคัญ การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการควบคุมบริษัท และการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร
ระดับสูง รายการเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ และข้อมูล
ภายในที่มีสาระส�ำคัญอาจมีขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์อื่นๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ คุณควรศึกษา นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อดูค�ำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญ
ในระหว่างช่วงเวลาที่คุณท�ำงานกับ Honeywell คุณอาจได้
ทราบถึงข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ Honeywell หรือบริษัท
อื่นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ประกาศออกสู่สาธารณะ คุณอาจ
มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญนี้ในระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับ Honeywell หรือโดยลักษณะอื่นๆ เช่น เข้าร่วม
การประชุมแบบเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ ได้ยินการ
สนทนา หรือเห็นเอกสารบนเครื่องถ่ายเอกสาร การใช้ข้อมูลนี้
หรือการถ่ายทอดข้อมูลนี้แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือประโยชน์ทางการเงินถือเป็นการละเมิดต่อนโยบาย
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของเรา และอาจเป็นการละเมิด
ต่อกฎหมายหลักทรัพย์
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการละเมิด นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และกฎหมายหลักทรัพย์ ห้ามไม่ให้
ด�ำเนินการดังนี:้
• ซื้อหรือขายหุ้นในบริษัทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึง Honeywell
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือผ่านสมาชิกภายใน
ครอบครัว บุคคลอื่นๆ หรือองค์กรต่างๆ หากคุณทราบ
ข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว
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• แนะน�ำให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหุ้นในบริษัทใดก็ตาม ซึ่งรวม
ถึง Honeywell หากคุณทราบข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญ
เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว
• ถ่ายทอดข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญแก่บุคคลอื่นภายนอก
บริษัท เว้นแต่จะมีความจ�ำเป็นต่อกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัท
บุคคลบางกลุ่ม ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท พนักงานของบริษัท
และพนักงานส�ำคัญคนอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการ
ทางการเงินหรือการด�ำเนินการเพือ่ การคาดการณ์อนื่ ๆ โดยเฉพาะ
หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวอันเนื่องมาจากต�ำแหน่ง
ของตนภายในบริษัท อาจถูกมองในฐานะเป็นผู้ถือครองสิทธิใน
ข้อมูลภายใน และถูกก�ำหนดเป็น “บุคคลวงใน” บุคคลเหล่านี้
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเพิ่มเติม (เช่น การตรวจสอบความ
โปร่งใสในการซื้อขายหลักทรัพย์) ดังที่อธิบายไว้ใน นโยบาย
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
หากคุณทราบข้อมูลภายในทีม่ สี าระส�ำคัญเกีย่ วกับบริษทั ใด
บริษทั หนึง่ (ซึง่ รวมถึง Honeywell) คุณจะสามารถซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั นัน้ ได้ ต่อเมือ่ มีการประกาศข้อมูลนัน้ ต่อ
สาธารณะให้นกั ลงทุนทัว่ ไปทราบผ่านทางสือ่ เผยแพร่ทเี่ หมาะสม
การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์อาจท�ำให้บคุ คลมีสว่ นต้องรับผิด
ในผลที่ตามมาที่ร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องด�ำเนินคดีทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญา หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการ
ค�ำแนะน�ำในเรื่องดังกล่าว โปรดปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

25

one honeywell
วิธีที่เรา
ปฏิบัติต่อ
ลูกค้า
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การสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า
ของเราเป็นสิ่งส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของเราในฐานะบริษัท เพื่อ
ที่จะรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าว เราจึงต้องจัดหาผลิตภัณฑ์
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายในทุก
การโต้ตอบสื่อสารของเราทั้งกับลูกค้าพาณิชย์และลูกค้าที่เป็น
หน่วยงานของรัฐ

ความซื่อสัตย์ภาคปฏิบัติ

การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงหรือมากกว่า
ความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และ
มูลค่า
เราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้งหมดที่
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขั้นตอนการควบคุมภายในที่ได้
รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยและการผลิต
สินค้าอย่างมีคุณภาพ เรายังต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทั้งหมด
ในสัญญา และเคารพข้อก�ำหนดในส่วนของลูกค้าที่มาพร้อมกับ
สัญญานั้นตลอดเวลา
นอกจากเราจะถือว่าการน�ำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
เป็นความรับผิดชอบของเราแล้ว เรายังถือว่าซัพพลายเออร์และ
คู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ต้องรับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพให้แก่เรา

การค้นหาโอกาสทางธุรกิจอย่างเปิดเผยและ
ซื่อสัตย์
การด�ำเนินธุรกิจของเราในแหล่งตลาดสินค้าแสดงถึงตัวตนของ
เราในฐานะบริษัท เรารักษาชื่อเสียงของ Honeywell โดย
อาศัยการแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าและบริการของเรา เราไม่
เคยคิดหาวิธีจ�ำกัดโอกาสทางการแข่งขันกับคู่แข่งของเราใน
ลักษณะที่ฉ้อฉลหรือหลอกลวง

ถาม: Min ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งพบในระหว่าง
การทดสอบสายการผลิตที่เธอปฏิบัติอยู่เป็นกิจวัตร ในขณะ
นั้น Min ยังไม่ทราบว่าปัญหาดังกล่าวจะมีผลกระทบเป็นวง
กว้างเพียงใด และเธอก็ไม่แน่ใจว่าควรท�ำอย่างไร Min ควร
หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูด ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ทราบรายละเอียด
ทั้งหมดใช่หรือไม่
ตอบ: ใช่ การผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่ปลอดภัย
อาจส่งผลให้ลูกค้าและพนักงานได้รับบาดเจ็บ Min ควร
รายงานถึงปัญหาดังกล่าวทันที ถึงแม้ว่าเธอจะไม่แน่ใจว่า
ปัญหานั้นจะส่งผลกระทบต่อการผลิตอย่างไร Min ควรบอก
ให้ผู้บังคับบัญชาของเธอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรับประกัน
คุณภาพ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพและความปลอดภัยทราบ
ถึงปัญหานี้ทันที หาก Min เชื่อว่าบุคคลอื่นๆ ไม่ได้พิจารณา
ค�ำนึงถึงสิ่งที่เธอกังวลเท่าที่ควร เธอควรพิจารณาส่งเรื่องนี้ต่อ
ไปยังฝ่ายกฎหมาย หรือส่งเรื่องผ่านทางสายด่วน ดังที่อธิบาย
ไว้ใน “การขอค�ำแนะน�ำและการแสดงข้อกังวล”

นอกจากนี้ เราจะไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคลใดๆ โดยใช้วิธีในการ
ตกลงเจรจาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหมายความว่า เราระมัดระวังไม่ให้
มีการแสดงถึงคุณภาพ คุณสมบัติ หรือความพร้อมใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราโดยบิดเบือนจากความเป็นจริง
นอกจากนี้ เราไม่ดูหมิ่นหรือสร้างข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่งของเรา เรามุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะ
ทางธุรกิจโดยอาศัยคุณภาพผลิตภัณฑ์และบุคลากรของเรา
ไม่ใช่ด้วยวิธีการใดๆ อันไม่เหมาะสม
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ความซื่อสัตย์ภาคปฏิบัติ
ถาม: Thomas ท�ำงานใกล้ชิดกับผู้จัดจ�ำหน่ายที่เป็นบุคคล
ที่สามซึ่งเป็นผู้ค้าผลิตภัณฑ์ของ Honeywell มีบริษัทหนึ่ง
สนใจที่จะจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Honeywell และเข้า
มาติดต่อ Thomas พร้อมเสนอจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
โรงเรียนเอกชนให้กับลูกสาวของ Thomas เพื่อแลกกับสิทธิ
เฉพาะในการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ของ Honeywell ในภูมิภาค
การขายแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ Thomas ควรท�ำอย่างไร
ตอบ: Thomas ควรหยุดพูดคุยทันที และรายงานเรื่องนี้ให้
ฝ่ายกฎหมายทราบ Honeywell จะไม่ยอมให้มีการชักชวน
หรือยอมรับการจ่ายค่าตอบแทนสินน�้ำใจที่ไม่เหมาะสมเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับสัญญาที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

ถาม: Charlene เป็นกังวลว่า Honeywell อาจพลาด
การท�ำสัญญาครั้งใหญ่ หากไม่ได้จ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่
ภายในท้องถิ่น Charlene ควรท�ำอย่างไร
ตอบ: Charlene ไม่ควรจ่ายสินบนหรือด�ำเนินการใดๆ ที่
ท�ำให้มีลักษณะเหมือนกับว่า Honeywell จะไม่เอาผิดจาก
การจ่ายสินบนเพื่อให้การท�ำสัญญาส�ำเร็จลุล่วง ไม่มีสัญญาใด
ที่ควรค่าแก่การละเมิดกฎหมาย หรือมาตรฐานด้านความ
ซื่อสัตย์ทางธุรกิจของเรา การเสื่อมเสียชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของ Honeywell ในระยะยาวไม่อาจทดแทนได้
ด้วยผลประโยชน์ในระยะสั้นที่ได้จากการท�ำสัญญา
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ห้ามมิให้มีการให้สินบนเชิงพาณิชย์ และห้ามมิให้มี
การใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เราจะไม่เรียกร้องให้ หรือรับสินบนเชิงพาณิชย์หรือการจ่ายค่า
ตอบแทนสินน�้ำใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรายังควรระมัดระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกระท�ำที่มีลักษณะดังเช่นการปฏิบัติ
อันไม่เหมาะสมดังกล่าว “การให้สินบนเชิงพาณิชย์” โดยทั่วไป
แล้วได้แก่กรณีที่พนักงานของ Honeywell หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งด�ำเนินการในนามของ Honeywell โดยเสนอหรือ
ให้ของมีค่าบางอย่าง ด้วยเจตนาโน้มน้าวให้เกิดการด�ำเนิน
การหรือการตัดสินใจทางธุรกิจอันไม่เหมาะสม “การจ่ายค่า
ตอบแทนสินน�้ำใจ” อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วได้แก่
สถานการณ์ที่พนักงานคนใดคนหนึ่งได้รับผลประโยชน์ส่วนตน
อันไม่เหมาะสมเพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนในการด�ำเนินการหรือ
งดเว้นการด�ำเนินการบางอย่างในนามของ Honeywell โดย
Honeywell จะไม่ยอมให้มีการรับสินบนเชิงพาณิชย์ หรือ
การจ่ายค่าตอบแทนสินน�้ำใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการด�ำเนินการโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม
นอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการให้สินบนเชิงพาณิชย์
และการจ่ายค่าตอบแทนสินน�้ำใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรายัง
ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ “การใช้จ่าย
อันไม่เหมาะสม” ได้แก่ การจ่ายเงินทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือการเสนอ สัญญา หรืออนุญาตให้จ่ายเงิน หรือสิ่งของมีค่า
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวให้หน่วย
งานของรัฐด�ำเนินการหรือตัดสินใจในทางมิชอบ เพื่อขอรับ
ประโยชน์หรือรักษาธุรกิจ หรือเพื่อรักษาความได้เปรียบทาง
ธุรกิจ โปรดทราบว่าการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมอาจอยู่ในรูปแบบ
ของเงินสด ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองที่ฟุ่มเฟือยเกิน
ความจ�ำเป็น

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ องค์กร

ระหว่างประเทศ และพรรคการเมือง พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รวมไปถึงพนักงานของบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุม และ
พันธมิตรร่วมลงทุน

Honeywell ห้ามมิให้มก
ี ารใช้จา่ ยทีไ่ ม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ สิง่ ส�ำคัญคือพึงระลึกว่าการมีสว่ นร่วมในการให้สนิ บน
หรือด�ำเนินการในลักษณะคล้ายกับมีสว่ นร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
อาจท�ำให้คณ
ุ และ Honeywell มีความเสีย่ งต่อการรับผิดทาง
อาญา

ห้ามมิให้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อท�ำการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเข้าร่วมในธุรกรรมใดๆ ที่คุณสงสัย
ว่าบุคคลภายนอกได้ด�ำเนินการจ่ายเงินดังกล่าว การด�ำเนิน
การดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักจรรยาบรรณของเราและ
กฎหมายต่อต้านการทุจริต เราต้องตรวจสอบบุคคลภายนอก
อย่างรอบคอบโดยใช้ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนที่จะ
ว่าจ้างบุคคลเหล่านั้น
ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูทนี่ โยบายต่อต้านการทุจริตของเรา

ความซื่อสัตย์ภาคปฏิบัติ
ถาม: Geri และ Carol ท�ำงานร่วมกันในกลุ่มการจัดซื้อ
ของ Honeywell บังเอิญว่า Carol ได้ยินบทสนทนาทาง
โทรศัพท์ระหว่าง Geri กับผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็น
ซัพพลายเออร์ให้กับ Honeywell ตลอดช่วงเวลาที่พูดคุย
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า Geri วางแผนที่จะให้ซัพพลายเออร์
รายนี้ได้ท�ำสัญญากับบริษัท ถึงแม้ว่าข้อเสนอของ
ซัพพลายเออร์ดังกล่าวจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดใน
ภาพรวมส�ำหรับ Honeywell แล้วยังแสดงให้เห็นอีกว่าเธอ
จะได้รับเงินเป็นจ�ำนวนมากเพื่อเป็นค่าตอบแทน Carol
ควรท�ำอย่างไร
ตอบ: Carol ควรรายงานถึงสิ่งที่เธอได้ยินให้ฝ่ายกฎหมาย
ทราบโดยทันที การกระท�ำของ Geri มีลักษณะเหมือน
ยอมรับการจ่ายค่าตอบแทนสินน�้ำใจจากซัพพลายเออร์ราย
นี้ ซึ่งผิดกฎหมายและอาจท�ำให้เกิดผลตามมาที่ร้ายแรงต่อ
บุคคลที่มีส่วนรู้เห็น ซัพพลายเออร์ และ Honeywell

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ใช่
ของรัฐ โปรดดูที่ส่วน “ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ”
ในหลักจรรยาบรรณของเรา

การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดกฎหมายการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ
การแข่งขันอย่างยุติธรรมจะก่อให้เกิดตลาดซื้อขายที่มี
เสถียรภาพ ซึ่งจะช่วยรับประกันได้ว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดีและทันสมัยที่สุดในราคาที่ถูกที่สุด เพื่อให้
Honeywell แข่งขันอย่างซื่อสัตย์และชอบด้วยกฎหมาย เรา
จึงต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในกฎหมายการแข่งขันที่มีอยู่
ในประเทศต่างๆ ที่เราเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ หากกฎหมายการ
แข่งขันมีผลใช้บังคับกับหน้าที่การท�ำงานของคุณ คุณจะต้อง
ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเสมอ
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ความซื่อสัตย์ภาคปฏิบัติ
ถาม: Alejandro มีเพื่อนสนิทที่ท�ำงานให้กับบริษัทซึ่งเป็น
คู่แข่งของ Honeywell บ่ายวันหนึ่งขณะรับประทานอาหาร
กลางวัน เพื่อนของ Alejandro เล่าว่าบริษัทของเธอตั้งใจ
ที่จะขึ้นราคาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะแข่งขันกับบริษัทของเขา
โดยตรง Alejandro ไม่ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ แต่รู้สึก
ว่าข้อมูลนี้อาจมีความส�ำคัญต่อ Honeywell เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต Alejandro ควรท�ำอย่างไร
ตอบ: Alejandro ควรหยุดสนทนาเรื่องนี้ทันที และสรุป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายกฎหมาย
ทราบ การมีส่วนร่วมในการพูดคุยและด�ำเนินการโดยอาศัย
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลการก�ำหนดราคา
อาจแสดงให้เห็นภาพความร่วมมืออันมิชอบด้วยกฎหมาย
ระหว่าง Honeywell และบริษัทคู่แข่ง ซึ่งอาจส่งผลตามมาที่
ร้ายแรงต่อทั้งสองบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมการประชุมขององค์กรด้านการค้า หรืองานพบปะบุคคล
ต่างๆ เป็นต้น ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งระหว่างที่พูด
คุยเรื่องต่างๆ กับคู่แข่ง
นอกจากนี้ กฎหมายการแข่งขันยังห้ามไม่ให้มีการตกลงร่วมกัน
อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกับซัพพลายเออร์ ผู้จัด
จ�ำหน่าย หรือลูกค้า ที่อาจเป็นการจ�ำกัดไม่ให้เกิดการแข่งขัน
ข้อตกลงดังกล่าวอาจประกอบด้วยการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบ
พ่วง การก�ำหนดราคาสูงสุดในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อ หรือ
การปฏิเสธไม่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเฉพาะราย หรือไม่
ซื้อจากซัพพลายเออร์เฉพาะราย
เราอาจได้รบั ข้อมูลของคูแ่ ข่งจากลูกค้าของเราหรือจากแหล่งข้อมูล
สาธารณะอืน่ ๆ ผ่านงานของเรา เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิง่
ในการจัดการข้อมูลนีใ้ ห้สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั
โปรดทราบว่าการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้อาจท�ำให้ทั้งบุคคลที่มี
ส่วนรู้เห็นและบริษัทของเราต้องรับผิดในผลตามมาที่ร้ายแรง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูนโยบายการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดของเรา หากคุณมีข้อสงสัย
อื่นๆ เพิ่มเติม โปรดขอค�ำแนะน�ำจากฝ่ายกฎหมายของเราก่อน
ด�ำเนินการใดๆ

กฎหมายการแข่งขันมักมีความซับซ้อน และโดยทั่วไปห้ามไม่
ให้มีการพูดคุยถึงหัวข้อต่างๆ กับคู่แข่ง ซึ่งอาจเป็นการจ�ำกัด
ขอบเขตการค้า หัวข้อดังกล่าวประกอบด้วย (แต่ไม่จ�ำกัด
เฉพาะ) การก�ำหนดราคาสูงสุด การตกลงร่วมกันก�ำหนดราคา
ประมูล หรือการแบ่งหรือการจัดสรรตลาด ขอบเขต หรือลูกค้า
คุณไม่ควรพูดคุยถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหล่านี้กับคู่แข่ง หรือหาก
คู่แข่งพยายามพูดคุยถึงหัวข้อใดๆ เหล่านี้ คุณต้องหยุดสนทนา
เรื่องดังกล่าวโดยทันที จากนั้น คุณควรรายงานเหตุการณ์นี้ให้
ผู้บังคับบัญชาภายในพื้นที่ของคุณทราบ ซึ่งจะท�ำงานร่วมกับ
คุณเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายกฎหมายของเรา หากคุณ
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การปฏิบัติตามขั้นตอนการออกใบเรียกเก็บเงิน
อย่างถูกต้อง
ชื่อเสียงของเราในแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ถือเป็นทรัพย์สินที่มี
ความส�ำคัญยิ่งต่อบริษัท ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องพิจารณา
ใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่ออกให้กับลูกค้าด้วยความเที่ยงตรง
โดยตรวจสอบราคาขายหรือต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่ขาย
และเงื่อนไขอื่นๆ ในการขาย พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาบันทึกต่างๆ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์
เพื่อให้ Honeywell บรรลุตามค�ำมั่นสัญญาดังกล่าวนี้

ห้ามมิให้มีการปลอมแปลงบันทึก บัตรบันทึกเวลา รายงาน
ค่าใช้จ่าย จ�ำนวนการขาย บันทึกการทดสอบหรือคุณภาพ หรือ
บันทึกประเภทอื่นใดที่จัดท�ำขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
บริษัท หรือสร้างรายการที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนในหนังสือหรือ
บันทึกของ Honeywell

การเคารพในทรัพย์สินของลูกค้า
ในบางครั้ง ลูกค้าของเราอาจบอกให้เราทราบถึงข้อมูลที่
เป็นความลับ เพื่อที่เราจะสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์และ
บริการแก่ลูกค้าเหล่านั้น เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้
จัดเก็บ และป้องกันข้อมูลดังกล่าวอย่างรัดกุมในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับกฎหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ ทั้งเราและ
ลูกค้าต่างต้องด�ำเนินขั้นตอนที่จ�ำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้กับข้อมูลนี้ และตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น

ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
บางฝ่ายในบริษัทของเรามีลักษณะการท�ำงานที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับสัญญากับองค์กรภาครัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทที่รัฐควบคุม ในกรณีเหล่านี้ เรามีหน้าที่ที่จะต้องทราบ
และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่ใช้บังคับ รวมทั้งกฎหมาย
กฎและข้อบังคับต่างๆ ที่ก�ำหนดขึ้นและใช้ควบคุมการสื่อสาร
ของเรากับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สิ่งส�ำคัญคือการทราบ
ว่ากฎเหล่านี้อาจมีความเข้มงวดและซับซ้อนมากกว่ากฎที่ใช้
ควบคุมการเจรจาตกลงของเรากับลูกค้าพาณิชย์
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เราต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อตรงและซื่อสัตย์เสมอ ในระหว่าง
ด�ำเนินการที่จะตกลงสัญญากับหน่วยงานของรัฐให้ส�ำเร็จลุล่วง
ซึ่งมีข้อพึงปฏิบัติในส่วนต่อไปนี้
• เราจะไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่อาจท�ำให้ Honeywell มีข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การใช้หรือ
ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความส�ำคัญ
• การน�ำเสนอข้อมูลทั้งหมดของเรา ซึ่งรวมถึง การก�ำหนด
ราคาและการประมูล จะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์
• เราต้องไม่เสนอ เรียกรับ สัญญา ให้ หรือรับสินบนหรือ
ค่าตอบแทนสินน�้ำใจในรูปแบบใดๆ แก่หรือจากลูกค้าที่เป็น
หน่วยงานของรัฐหรือลูกค้าที่มีแนวโน้มเป็นหน่วยงานของรัฐ
• เราต้องไม่เรียกรับหรือรับสินบนหรือของก�ำนัลในรูปแบบ
ใดๆ จากซัพพลายเออร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติต่อที่
อ�ำนวยประโยชน์ให้ในการด�ำเนินการท�ำสัญญากับรัฐบาล
จนส�ำเร็จลุล่วง
• เราต้องแน่ใจว่าเราใช้ที่ปรึกษา ตัวแทนขาย หรือผู้รับเหมา
อิสระจากส�ำนักงานบริการวิชาชีพอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมายโดยชอบธรรมเท่านั้น
ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม ให้ดทู หี่ วั ข้อ “ห้ามมิให้มกี ารให้สนิ บนเชิง
พาณิชย์ และห้ามมิให้มกี ารใช้จา่ ยทีไ่ ม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ” ของจรรยาบรรณทางธุรกิจและความเอือ้ เฟือ้ ทางธุรกิจ
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสหรัฐอเมริกา นโยบายเกีย่ วกับ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล ความสัมพันธ์รฐั บาล และการต่อต้านการทุจริต
ข้อความและบันทึกทั้งหมดที่เราจัดเตรียมให้กับลูกค้าที่เป็น
หน่วยงานของรัฐ (ได้แก่ รายงานเกี่ยวกับสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและคุณภาพ และข้อมูลต้นทุนและการก�ำหนดราคา)
จะต้องมีความถูกต้อง เราต้องบันทึกเวลาท�ำงานอย่างถูกต้อง

รวมทั้งระบุและก�ำหนดเวลาให้กับโครงการที่เราท�ำงานอยู่
เท่านั้น นอกจากนี้ เราต้องดูแลไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ใดๆ ด้วยความผิดพลาด เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดใน
สัญญา และเราจะไม่ใช้ทรัพย์สิน วัสดุหรืออุปกรณ์ของรัฐบาลใน
ลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลง
ตามสัญญา
เราต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับทุกข้อที่มีผลบังคับใช้ซึ่งใช้
ควบคุมลักษณะที่เราด�ำเนินการให้พนักงานของรัฐในปัจจุบัน
หรือในอดีตมีส่วนร่วมในการพูดคุยถึงโอกาสการท�ำงานที่อาจ
เกิดขึ้นที่ Honeywell แต่ละบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
หลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งด้านผลประโยชน์ในประเภทเหล่านี้
การติดต่อหรือการมีส่วนในการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง
งานกับพนักงานของรัฐบาลในปัจจุบันหรือในอดีตจะต้องเป็น
ไปตามกฎและขั้นตอนเฉพาะ กฎเหล่านี้ยังจ�ำกัดไม่ให้มีงานซึ่ง
ด�ำเนินการโดยอดีตพนักงานของรัฐในนามของบริษัท
โปรดอ่านนโยบายการจ้างหรือการว่าจ้างอดีตพนักงานของรัฐ
ของเรา
นอกจากนี้ เรายังต้องปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ที่
เราได้รับมาโดยเกี่ยวเนื่องกับงานที่เราด�ำเนินการให้กับลูกค้าที่
เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามที่ก�ำหนดโดยเงื่อนไขในสัญญาของ
หน่วยงานของรัฐและข้อบังคับอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ เราจะเปิดเผย
ข้อมูลนี้เฉพาะกับผู้ที่มีความจ�ำเป็นทางธุรกิจที่จะต้องทราบ
ข้อมูลดังกล่าว และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือการอนุมัติรับรอง
อื่นๆ ที่เหมาะสมจากหน่วยงานของรัฐ เราต้องไม่แจกจ่าย
เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลลับหรือข้อมูลที่มีความส�ำคัญของรัฐบาล
ร่วมกับหน่วยงานอื่นในลักษณะที่อาจเป็นการละเมิดเงื่อนไขใน
สัญญาที่เราตกลงร่วมกับรัฐบาล
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ซัพพลายเออร์ของ Honeywell ถือเป็นคู่ค้าของเราที่จะช่วย
ขับเคลื่อนความพึงพอใจให้กับลูกค้า วัสดุอุปกรณ์ สินค้า และ
บริการคุณภาพสูงที่ซัพพลายเออร์จัดหาให้กับเราจะมีผล
เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ คุณค่า และการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของ Honeywell ให้กับลูกค้าของเราได้
อย่างทันท่วงที

การรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับ
ซัพพลายเออร์

นอกจากนี้ แต่ละฝ่ายควรสลับสับเปลี่ยนโอกาสในการเลี้ยง
ต้อนรับตามสมควร

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องในระยะยาวร่วมกันกับ
ซัพพลายเออร์ของเรา เราใช้เฉพาะหลักเกณฑ์ทางธุรกิจโดย
ชอบธรรมเท่านั้นในการเลือกซัพพลายเออร์ บริษัทของเราจะท�ำ
ข้อตกลงของตัวแทนหรือซัพพลายเออร์กับบริษัทที่เราเชื่อว่าได้
แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ และการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ที่
มีหลักฐานรับรองแน่นอนเท่านั้น นอกจากนี้ เราจะไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากซัพพลายเออร์ของเราอย่างไม่เป็นธรรมด้วย
การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ หรือการใช้วิธีปฏิบัติในการตกลงเจรจาอื่นๆ
โดยไม่ชอบธรรม

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อ “ของขวัญและการเลี้ยง
รับรองทางธุรกิจ” และ “ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ” ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา

ที่ Honeywell เราให้ซัพพลายเออร์สามารถแข่งขันกันอย่าง
เป็นธรรมในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของตน เราจะไม่
เห็นแก่ของขวัญหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากซัพพลายเออร์หรือ
ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นซัพพลายเออร์ให้กับเรา การเลี้ยงอาหาร
หรือเลี้ยงรับรองเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยทั่วไปอาจได้รับอนุญาต ตราบใดที่
เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้

การปกป้องสินทรัพย์ของซัพพลายเออร์
เราปฏิบัติต่อข้อมูลลับของซัพพลายเออร์ด้วยความเอาใจใส่
เช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลลับของ Honeywell เราจะ
ไม่ท�ำส�ำเนาซอฟต์แวร์ที่ซัพพลายเออร์จัดหาให้แก่เรา รวมทั้ง
ไม่รวมซอฟต์แวร์ดังกล่าวไว้ในซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
ภายในบริษัท เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการดังกล่าว
โดยชัดแจ้งตามสิทธิ์การใช้งาน

• มีตัวแทนจากฝ่ายของซัพพลายเออร์เข้าร่วม
• การเลี้ยงต้อนรับดังกล่าวต้องไม่ฟุ่มเฟือยเกินกว่าเหตุหรือผิด
ปกติวิสัย
• การเลี้ยงต้อนรับสอดคล้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และไม่มี
จรรยาบรรณทางธุรกิจข้อใดห้ามไว้
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ที่ Honeywell เรามุ่งมั่นเสมอที่จะสร้างมูลค่าตอบแทนให้กับ
ผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทและพนักงานแต่ละคน
ของเรา เพื่อให้บรรรลุตามเป้าหมายนี้ และสร้างโอกาส
การเติบโตให้กับผู้ถือหุ้นของเรา เราจะต้องด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์และโปร่งใส

เอกสารและบันทึกที่ถูกต้องและเป็นความจริง
ผู้ถือหุ้นของเราให้ความไว้วางใจแก่เราในการจัดท�ำเอกสารและ
บันทึกต่างๆ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ เอกสารเหล่านี้จะเป็นส่วน
ประกอบหลักของเอกสารที่เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปทราบถึงการด�ำเนินงาน
และสถานะทางการเงินของบริษัทตามความเป็นจริง นอกจากนี้
Honeywell จะใช้เอกสารเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์การด�ำเนินงาน
ของบริษัท และประกอบการตัดสินใจที่ส�ำคัญทางธุรกิจ
เรามีหน้าที่และข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องแน่ใจว่าข้อมูล
ที่เราส่งไปยังบันทึกของบริษัททั้งหมดมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
และสามารถเข้าใจได้ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ
ข้อมูลทั้งหมดที่เราแสดงไว้ในบันทึกต่อไปนี้
•
•
•
•
•

บันทึกทางบัญชีและการเงิน
เอกสารการจ่ายเงินเดือน
บัตรลงเวลาและระบบการบันทึกเวลา
รายงานการเดินทางและค่าใช้จ่าย
บันทึกการวัดผล การทดสอบผลิตภัณฑ์
และประสิทธิภาพการท�ำงาน
• บันทึกเกี่ยวกับลูกค้าและซัพพลายเออร์
• บันทึกเกี่ยวกับวิศวกรรมและการออกแบบ
• บันทึกและเอกสารส�ำแดงการส่งออกและน�ำเข้า

เอกสารและบันทึกที่ถูกต้องและเป็นความจริงมีส่วนส�ำคัญเป็น
อย่างมากต่อชื่อเสียงบริษัทของเรา ดังนั้น เราต้องไม่สร้าง
ข้อมูลเท็จในเอกสารของบริษัท
ธุรกรรมภายในบริษัทของเราจะต้องด�ำเนินการตามที่ได้รับ
อนุญาตเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจงจากฝ่ายบริหารเท่านั้น
โปรดดูนโยบายการมอบอ�ำนาจ และก�ำหนดเวลาในการอนุมัติ
จากฝ่ายบริหาร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดเผยทางการเงินและการฉ้อโกง
พนักงานของเราซึ่งมีความรับผิดชอบทางด้านบัญชีและการเงิน
มีหน้าที่พิเศษในการตรวจสอบให้แน่ใจว่างบการเงินของบริษัท
นั้นมีความถูกต้องและเที่ยงตรง เนื่องจาก Honeywell เป็น
บริษัทมหาชนซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เราจึงต้องส่ง
รายงานทางการเงินต่างๆ และเอกสารค�ำร้องอืน่ ๆ ต่อหน่วยงาน
ด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกา การส่งเอกสารที่ถูกต้องและ
ตรงเวลาเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง ดังนั้น หากคุณมีความรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน
กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ควบคุมรายงานเหล่านี้ นอกจากนี้
คุณจะต้องทราบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของ
Honeywell ที่ใช้ควบคุมในเรื่องดังกล่าว รายงานหรือบันทึก
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามเวลาอาจท�ำให้บุคคล
ผู้เกี่ยวข้องมีความผิดตามกฎหมาย
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หากพบว่ามีบุคคลใดมีส่วนรู้เห็นในการฉ้อโกงทางการเงิน
บุคคลนั้นอาจต้องได้รับการลงโทษด้วยมาตรการทางวินัย และ
อาจมีความผิดในทางแพ่งและทางอาญา คุณต้องรายงาน
ถึงความผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีหรือการตรวจสอบโดยทันที
Honeywell จะไม่ยอมให้มีการกระท�ำตอบโต้ต่อคุณจากการ
ที่คุณเปิดเผยเกี่ยวกับเหตุน่าสงสัยหรือความไม่เหมาะสมทาง
บัญชีหรือการเงินด้วยความตั้งใจอันดี

การตรวจสอบและการสอบสวน
เราทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อการให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบและสอบสวนจากภายในและภายนอกบริษัท
ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องจัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบ
และผู้สอบสวน ซึ่งได้รับสิทธิ์ให้ด�ำเนินการดังกล่าว และรักษา
ข้อมูลในการสอบสวนนั้นให้เป็นความลับ นอกจากนี้ เราจะไม่
พยายามแทรกแซงการตรวจสอบหรือสร้างอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม การปฏิเสธที่จะให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยสอบสวนภายใน Honeywell หรือหน่วยงาน
ของรัฐอาจส่งผลให้ถูกด�ำเนินการตามมาตรการทางวินัย หาก
คุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบและผู้สอบสวน
ร้องขอและมีสิทธิ์ที่จะขอรับ ให้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายหรือ
ผู้ตรวจสอบของบริษัท หากเกิดการสอบสวนโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ฝ่ายบริหารต้องติดต่อกับฝ่ายกฎหมายโดยเร็วที่สุด
ก่อนที่จะเริ่มด�ำเนินการ

การจัดการบันทึก
เรามีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ
ของ Honeywell ไว้ตามระยะเวลาที่จ�ำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ หรือยาวนานกว่านั้น ตามที่ก�ำหนดโดยมาตรฐาน
ด้านภาษี กฎข้อบังคับ หรือมาตรฐานด้านอื่นๆ นอกจากนี้
เราจ�ำเป็นต้องทราบว่าเราสามารถท�ำลายบันทึกทางธุรกิจ
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เหล่านี้ได้เมื่อใดและโดยวิธีการใด โปรดปฏิบัติตามกฎทุกข้อ
ที่ก�ำหนดในนโยบายการจัดการบันทึกของเรา นโยบายการ
จัดการบันทึกประกอบด้วยตารางเวลาการเก็บรักษาบันทึก ซึ่ง
จะให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับระยะเวลาที่ควรเก็บรักษาบันทึกต่างๆ
Honeywell ส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบบันทึกของตนอยู่
เป็นประจ�ำ และก�ำจัดเอกสารเก่าโดยยึดหลักตามนโยบายการ
จัดการบันทึก
หากคุณทราบว่าเอกสารที่อยู่ในความควบคุมของคุณอาจ
เกี่ยวข้องกับคดีความหรือการสอบสวนโดยหน่วยงานภาครัฐ
คุณต้องไม่ท�ำการเปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือท�ำลายเอกสาร
ดังกล่าว ในบางกรณี ฝ่ายกฎหมายอาจชี้แนะให้คุณเก็บรักษา
เอกสารบางอย่างที่สมควรท�ำลายตามนโยบายการจัดการ
บันทึกของ Honeywell ในกรณีดังกล่าว คุณควรปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำที่ฝ่ายกฎหมายของคุณก�ำหนดไว้

ข้อสงสัยจากสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องแก่สื่อมวลชน
นักวิเคราะห์ทางการเงิน และบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยให้เรารักษา
ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นภายนอกของเราไว้ได้อย่างซื่อสัตย์
มั่นคง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
เนื่องจากข้อมูลที่เที่ยงตรงนั้นมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึง
อนุญาตให้บางบุคคลเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับสื่อมวลชน
และนักวิเคราะห์ทางการเงิน หากคุณได้รับค�ำร้องขอข้อมูลจาก
สื่อมวลชน ให้ส่งต่อค�ำร้องขอดังกล่าวถึงฝ่ายการสื่อสารของ
บริษัท หากคุณได้รับค�ำร้องขอจากนักวิเคราะห์หรือสมาชิกของ
องค์กรการลงทุน ให้ส่งต่อค�ำร้องขอดังกล่าวถึงฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์
โปรดดูนโยบายการติดต่อสื่อสารภายนอก หากต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
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เพื่อการพัฒนาเติบโตในฐานะบริษัท เราจึงต้องด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างผลในเชิงบวกให้กับชุมชนที่สนับสนุนบริษัทของเรา
เราต้องท�ำงานเพื่อปกป้องและค�ำนึงถึงชุมชนที่เราอาศัยและ
ด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนโลกของเราและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
เราให้ความส�ำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการสร้างโอกาสอันยั่งยืนในทุกหนทุกแห่งที่บริษัท
ของเราเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ของเรา จึงมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี:้
• เราจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการด�ำเนิน
ธุรกิจของเรา โดยการป้องกันความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ
และมลภาวะ
• เราจะยกระดับและพัฒนาโอกาสต่างๆ โดยต่อเนื่อง เพื่อ
ขยายความสามารถที่ถาวรยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้เชื้อเพลิง การปรับปรุงด้านความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัย และการลดการปล่อยสารพิษที่เป็น
อันตราย
• เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ในทุกหน
ทุกแห่งที่บริษัทของเราเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
• การให้ความส�ำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมของเราคือส่วนส�ำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และบริการต่างๆ รวมถึงการออกแบบวิธี
จัดการวงจรอายุผลิตภัณฑ์ของเรา
• เราใช้ระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถ
ให้การป้องกันทั้งสุขภาพของบุคคลและสภาพแวดล้อมใน
ระหว่างสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

• เราจะระบุ ควบคุม และผลักดันเพื่อลดการปล่อยพลังงาน
ของเสีย ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานโดยไร้
ประสิทธิภาพ
• เราแสดงความเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น และท�ำงานร่วมกันภายใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมกฎหมาย ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่ให้การ
ปกป้องคุ้มครองบุคคลทั่วไป
• เราจะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีเ่ ข้มงวดทีบ่ ริษทั ของเรา
ก�ำหนดขึน้ ในกรณีทกี่ ฎหมายภายในท้องถิน่ มีความเข้มงวด
น้อยกว่า
• ผู้น�ำระดับสูงของเราและพนักงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนในการตอบสนองต่อความมุ่งมั่น
ดังกล่าวของเรา
• เราประเมินและตรวจสอบความคืบหน้าของเราอยู่เป็นระยะๆ
และมุ่งสู่การปรับปรุงพัฒนาที่ต่อเนื่อง
หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ
สิง่ แวดล้อมภายในทีท่ ำ� งาน โปรดติดต่อผูบ้ งั คับบัญชาในท้องถิน่
ของคุณ สมาชิกของฝ่ายดูแลด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม หรือไปทีเ่ ว็บไซต์ HSE
[http://inside.honeywell.com/hser]

การเคารพสิทธิมนุษยชน
ระเบียบปฏิบัติของเรา รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของ Honeywell
จะก�ำหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจัดการปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม และปัญหาต่างๆ ภายใน
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ทีท่ ำ� งาน Honeywell เคารพและให้เกียรติในความหลากหลาย
ที่ปรากฏในประวัติ ประสบการณ์ และแนวคิดที่แตกต่าง
ของพนักงานของเรา เราร่วมกันด�ำเนินการเพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เป็นหนึ่งเดียว ที่ส่งเสริมการ
เคารพในเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหมดของเรา
โปรดดูที่หัวข้อ “การเคารพซึ่งกันและกันและการส่งเสริม
ที่ท�ำงานที่ด”ี หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทของเราไม่ว่าจ้างแรงงานเด็ก และจะเอาผิดหากเกิดการ
กระท�ำดังกล่าว ที่ Honeywell เราไม่ว่าจ้างบุคคลที่มีอายุต�่ำ
กว่าสิบหกปี ถึงแม้ว่ากฎหมายท้องถิ่นจะอนุญาต หากกฎหมาย
ในท้องถิ่นนั้นๆ มีความเข้มงวดมากกว่านโยบายของบริษัท
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
นอกจากนี้ เราจะไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับ ผูกมัดโดยสัญญา
หรือไม่สมัครใจท�ำงาน ในทุกส่วนการด�ำเนินงานของบริษัท
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในค�ำมั่นสัญญาต่อชุมชนและโลกของเรา
Honeywell จะไม่ยอมให้เกิดกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์หรือการใช้แรงงานที่ถูกบังคับในลักษณะอื่นๆ นอกจากนี้
เราจะไม่ด�ำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทภายนอกใดๆ ที่มีส่วนร่วมใน
การค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานที่ถูกบังคับ

การให้เงินสนับสนุนทางการเมือง
และเพื่อการกุศล
บริษัทของเราเข้าใจดีว่ากระบวนการทางการเมืองมีส่วนสร้าง
ความสมบูรณ์ให้กับชุมชนของเราในหลายๆ ด้าน เสรีภาพ
ทางความเชื่อและในการตัดสินผิดชอบชั่วดีด้วยตนเองถือเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเรามีอิสระที่จะแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นได้ทั้งทางวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือภาพได้
โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะถูกเซ็นเซอร์ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว เราจะต้องเข้าร่วมในเวลาที่ไม่ใช่เวลางาน
ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และต้องแน่ใจว่ากิจกรรมดังกล่าว
ไม่ขัดแย้งต่อระเบียบปฏิบัติของบริษัท
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เราต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของ Honeywell เพื่อด�ำเนินกิจกรรม
ทางการเมืองส่วนบุคคล นอกจากนี้ เราต้องไม่เข้าร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองใดๆ ในนามของ Honeywell เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายรัฐสัมพันธ์ ห้ามไม่ให้มีการบีบบังคับ
เพื่อนร่วมงานให้สนับสนุนความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของคุณ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา
ในฐานะของพลเมืองผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง พนักงานของ

Honeywell มีอิสระที่จะให้การสนับสนุนในนามของบุคคลแก่

ผู้สมัครตามการตัดสินใจของตน พนักงานที่เป็นพลเมืองของ
สหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้พักอาศัยถาวรอยู่ในสหรัฐอเมริกามี
สิทธิ์ที่จะเข้าร่วมใน Honeywell International Political
Action Committee (HIPAC) โดยมีเงื่อนไขว่าคุณสมบัติ
ของบุคคลเหล่านั้นต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดด้านกฎหมาย
บางข้อโดยเฉพาะ ในการตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมใน
HIPAC หรือไม่ ให้ติดต่อฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของ Honeywell
หรือที่ปรึกษาทั่วไปในหน่วยธุรกิจของคุณ

กิจกรรมการล็อบบี้จะได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัด ดังนั้น
เราต้องไม่ท�ำการติดต่อใดๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีความ
พยายามที่จะสร้างอิทธิพลต่อการออกกฎหมาย การวางระเบียบ
นโยบาย หรือการด�ำเนินการอื่นๆ ของรัฐในนามของ
Honeywell โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายความสัมพันธ์รัฐบาล
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายความสัมพันธ์กับรัฐบาล
ของเรา
Honeywell มุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอน
กิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษทั บริษทั ของเราให้การสนับสนุน
กิจกรรมการกุศลภายในชุมชนท้องถิ่นของเราอยู่เป็นประจ�ำ
Honeywell สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลดังกล่าวได้
ตราบใดที่กิจการกุศลและกิจกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
จากฝ่ายบริหาร ฝ่ายกฎหมาย หรือโซลูชันเพื่อท้องถิ่นของ
Honeywell

ห้ามไม่ให้คุณส่งอีเมลที่เป็นการพยายามระดมทุนเพื่อกิจการ
กุศลที่ไม่ได้รับอนุมัติ หรือเพื่อผู้ระดมทุนรายอื่นใดในเครือข่าย
ของ Honeywell นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้คุณใช้สินทรัพย์ใดๆ
ของ Honeywell ซึ่งได้แก่ เวลาของบริษัท เพื่อท�ำธุระส่วนตัว
อันเป็นงานการกุศลต่างๆ

การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการควบคุม
การค้าระหว่างประเทศ
Honeywell มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการค้าทั้งหมดที่
น�ำมาใช้ ซึ่งได้แก่ กฎหมายควบคุมการน�ำเข้าและส่งออก
รวมทั้งข้อบังคับในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ

กฎหมายควบคุมการส่งออกใช้ควบคุมการขนย้ายสินค้า
บริการ และเทคโนโลยีไปยังประเทศอื่น โปรดทราบว่าการ
ควบคุมการส่งออกจะควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ ระหว่างพรมแดนของประเทศ ซึ่งรวมถึงการส่งอีเมลและ
เข้าถึงเว็บไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมีข้อมูลทาง
เทคนิคเกี่ยวกับการส่งออกที่อยู่ในความควบคุม นอกจากนี้
สหรัฐอเมริกายังควบคุมการส่งข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องควบคุม
การส่งออกบางอย่างไปยังบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐอเมริกา
ภายในสหรัฐอเมริกา

กฎหมายและข้อบังคับในการน�ำเข้าจะใช้ควบคุมการน�ำเข้า
สินค้า กฎหมายดังกล่าวจะใช้รับรองว่าสินค้าที่เข้าสู่ประเทศ
ผู้น�ำเข้าเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับเท่านั้น และมีการช�ำระ
ค่าภาษีและอากรเป็นจ�ำนวนถูกต้องส�ำหรับสินค้าเหล่านั้น
Honeywell จะต้องเก็บรักษารายการต่างๆ เช่น ข้อมูลที่
เที่ยงตรงเกี่ยวกับสินค้า/ระบบการเรียกชื่อสินค้า มูลค่าเชิง
พาณิชย์ และประเทศผู้ผลิตสินค้าที่น�ำเข้าทั้งหมด
ในขณะที่ Honeywell พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระดับสากล
พนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการน�ำเข้าสินค้า
และสินค้า เทคโนโลยี และบริการที่ีอยู่ในความควบคุมต้อง
ท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
ข้อบังคับเหล่านี้ได้แก่ กฎหมายการน�ำเข้าและส่งออก
แผนควบคุมด้านเทคโนโลยี เงื่อนไขและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การอนุญาตให้สิทธิในการส่งออกที่ใช้บังคับกับธุรกิจหรือสถาน
ปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงนโยบายการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการ
ค้าระหว่างประเทศ ของ Honeywell
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การละเว้นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของเรา
ในสถานการณ์อันมีข้อจ�ำกัดอย่างสูงสุด Honeywell อาจเห็น
ถึงความเหมาะสมที่จะละเว้นเงื่อนไขในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ทั้งนี้ พนักงานจะต้องขออนุมัติก่อนที่จะด�ำเนินการใดๆ อันไม่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ และจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดหรือที่ปรึกษาทั่วไปของ Honeywell
เท่านั้น การละเว้นการปฏิบัติตามทั้งหมดส�ำหรับสมาชิกคณะ
กรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของ Honeywell จะ
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ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริหาร (หรือ
คณะกรรมการกลุ่มย่อย) และจะต้องได้รับการเปิดเผยตามที่
ก�ำหนดไว้โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ เมื่อมีการอนุญาตการ
ละเว้นการปฏิบตั ติ าม ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบ
จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อ
ปกป้องบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
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