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จรรยาบรรณของเรา

เรีียนเพื่่�อนร่่วมงาน:

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

ในขณะที่่� Honeywell เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง เราต้้องมุ่่ง
� เน้้นไปที่่�ความมุ่่ง
� มั่่น
� ต่่อหลัักการพื้้� นฐาน
ของเรา – ความซื่่�อสััตย์์และจริิยธรรม ความเคารพ การไม่่แบ่่งแยกและความหลากหลาย จรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจของเราเป็็นแนวทางที่่�จะช่่วยให้้คุุณเข้้าใจสภาพแวดล้้อมในการดำำ�เนิินงานในธุุรกิิจของเรา
ซึ่่�งครอบคลุุมไปถึึงเศรษฐกิิจบางภาคส่่วนที่่�เชื่่�อมโยงกัันทั่่ว� โลกที่่�มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงมากที่่�สุุดด้้วย

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา

เรามีีกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ชั้้น
� สู่่ค
� วามสำำ�เร็็จ
� เยี่่�ยม มีีกระบวนการที่่�เข้้มแข็็ง และมีีบุุคลากรที่่�เหมาะสมเพื่่�อมุ่่ง
เรามีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการประพฤติิตนอย่่างซื่่�อสััตย์์ในระดัับสููงสุุดในทุุก ๆ แง่่มุุมของทุุกสิ่่�งที่่�เราทำำ�
ความซื่่�อสััตย์์ของเราจะทำำ�ให้้เราคงไว้้ซึ่�ง
่ ความน่่าเชื่่�อถืือของแบรนด์์ รัักษาชื่่�อเสีียงอัันแข็็งแกร่่ง
รวมถึึงคงไว้้ซึ่�ง
่ การเติิบโตและประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งานที่่�ดีีเยี่่�ยมของเราได้้ต่่อไป

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

ใช้้เวลาในการอ่่านจรรยาบรรณของ Honeywell และทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับคำำ�แนะนำำ� หากคุุณมีีข้อ
้
สงสััยใด ๆ เกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของเรา หรืือต้้องการความช่่วยเหลืือเพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงวิิธีที่
ี ่�จะ
นำำ�จรรยาบรรณไปใช้้กัับงานในความรัับผิิดชอบของคุุณ คุุณสามารถศึึกษาหาคำำ�แนะนำำ�จากแหล่่ง
ข้้อมููลที่่�ระบุุไว้้ในที่่�นี้้� บริิษััทของเราจะไม่่ยอมให้้มีก
ี ารตอบโต้้ต่่อใครก็็ตามที่่�ซัักถามข้้อสงสััยหรืือร้้อง
เรีียนด้้วยเจตนาสุุจริิตโดยเด็็ดขาด ทั้้�งนี้้� เพื่่�อไม่่ให้้คุุณรู้้�สึึกลำำ�บากใจเมื่่�อคุุณต้้องซัักถามหรืือร้้องเรีียน
เราคาดหวัังว่่าหากคุุณสัังเกตเห็็นเพื่่�อนร่่วมงานคนใดของคุุณไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ คุุณควร
รายงานข้้อกัังวลของคุุณทัันทีีผ่า่ นช่่องทางการรายงานช่่องทางใดช่่องทางหนึ่่�ง

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าคุุณจะรัักษาคำำ�มั่น
่ � สััญญาของเราอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อความซื่่�อสััตย์์และจริิยธรรม
ที่่� Honeywell

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล

Darius Adamczyk
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ั ิต่่อกััน
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การให้้ความเคารพ
กัันในที่่�ทำำ�งาน

การไม่่แบ่่งแยกและ
ความหลากหลาย

Honeywell คาดหวัังให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิตามหลัักจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจอย่่างเต็็มที่่� และปฏิิบััติิตามหลัักการพื้้� นฐานสามประการ
ของเรา – ความซื่่�อสััตย์์และจริิยธรรม ความเคารพ การไม่่แบ่่งแยก
และความหลากหลาย ความมุ่่ง
� มั่่น
� ของเราต่่อหลัักการพื้้� นฐานเหล่่านี้้�
เป็็นความคาดหวัังพื้้� นฐานของการทำำ�งานที่่� Honeywell แม้้ว่า่ เรา
จะไม่่คาดหวัังให้้พนัักงานแสดงความสมบููรณ์์แบบได้้ตลอดเวลา
ในพฤติิกรรมทั้้�ง 8 ประการ ไม่่มีีใครที่่�จะผิิดพลาดในการแสดง
ความเคารพหรืือความซื่่�อสััตย์์ หรืือผิิดพลาดในการสนัับสนุุน
การไม่่แบ่่งแยกและความหลากหลาย ความมุ่่ง
� มั่่น
� อย่่างไม่่ลดละ
ต่่อหลัักการพื้้� นฐานของเราเป็็นข้้อได้้เปรีียบในการแข่่งขัันของบริิษััท
และเราทุุกคนควรภาคภููมิิใจกัับความมุ่่ง
� มั่่น
� ที่่�แข็็งแกร่่งเพื่่�อให้้บรรลุุ
ถึึงผลลััพธ์์ทางธุุรกิิจด้้วยวิิธีก
ี ารที่่�ถููกต้้อง
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การแจ้้งข้้อกัังวล

7

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

พฤติกรรมทั้ง 8 ประการของ Honeywell

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

มีีความมุ่่ง
� มั่่�น
เพื่่� อชััยชนะ

เข้้าใจและกำำ�ชััยชนะในการแข่่งขััน ไม่่ยอมแพ้้เมื่่�อต้้องเผชิิญกัับอุุปสรรค
และความล้้มเหลว ไม่่เกรงกลััวที่่�จะรัับผิิดชอบต่่อผลลััพธ์์ที่่�ตามมา มุ่่ง
� มั่่น
�
กัับการทำำ�สิ่่ง
ี ่�สิ้้น
� ต่่าง ๆ ให้้ดีีขึ้้�น และกระตืือรืือร้้นที่่�จะเรีียนรู้้�อย่่างไม่่มีที่
� สุุด

เป็็นผู้้�มีี
ความกระตืือรือร้
ื น
้
เพื่่� อการพััฒนา

แก้้ปััญหาและมองโลกผ่่านสายตาของลููกค้้า ส่่งเสริิมความเชื่่�อมั่่น
� และ
ความไว้้วางใจ ให้้ความสำำ�คััญกัับโอกาสใหม่่ ๆ อย่่างกระตืือรืือร้้น และ
ปรารถนาที่่�จะเติิบโต เข้้าใจว่่าอะไรสามารถสร้้างคุุณค่่าให้้กัับลููกค้้าได้้
ส่่งเสริิมองค์์กรที่่�มีลูู
ี กค้้าเป็็นจุุดศููนย์์กลาง ที่่�เข้้าใจความต้้องการของ
ลููกค้้าอย่่างลึึกซึ้้�ง

คิิดการณ์์ใหญ่่ …
แล้้วทำำ�ให้้เป็็นจริิง

ฝัันถึึงความเป็็นไปได้้แทนที่่�จะคิิดถึึงแต่่ข้อ
้ จำำ�กััด เต็็มใจที่่�จะตรวจสอบซ้ำำ��
ในแทบทุุกเรื่่�อง สร้้างสรรค์์นวััตกรรมด้้วยความคล่่องแคล่่ว การทำำ�ซ้ำ��ำ ๆ
การทดสอบ การทดลอง การยอมรัับความเสี่่�ยง แปลงไอเดีียที่่�ดีีที่่�สุุดให้้
เป็็นแผนงานที่่�เป็็นจริิง นำำ�ไปปฏิิบััติิได้้ และดำำ�เนิินการได้้จริิง

ดำำ�เนิินการด้้วย
ความว่่องไว

ดำำ�เนิินการอย่่างรวดเร็็วเมื่่�อเผชิิญกัับความคลุุมเครืือ เสาะหาข้้อเท็็จจริิง
เท่่าที่่�ทำำ�ได้้ คิิดและเริ่่�มดำำ�เนิินการด้้วยความเร็็วอย่่างยิ่่�งยวด ใช้้ความเร็็ว
เป็็นตััวสร้้างความแตกต่่าง อย่่าผััดวัันประกัันพรุ่่ง�

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

กล้้าหาญ

ยืืนหยััดในสิ่่�งที่่�คุุณเชื่่�อว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง เผชิิญหน้้ากัับปััญหาโดยตรง
และเผชิิญหน้้ากัับความยากลำำ�บากอย่่างเด็็ดเดี่่�ยว อย่่ากัังวลเมื่่�อจำำ�เป็็น
ต้้องทำำ�ในสิ่่�งที่่�ไม่่ถููกใจคนอื่่�น และทำำ�ต่่อไปอย่่างไม่่ย่อ
่ ท้้อ มุ่่ง
� สู่่เ� ป้้าหมาย
ที่่�ดููเหมืือนว่่าจะเป็็นไปไม่่ได้้ และทำำ�งานโดยก้้าวข้้ามคอมฟอร์์ทโซนของคุุณ

เป็็นตััวคุุณที่่�ดีีที่่�สุุด

ขอและยอมรัับคำำ�ติิชมจากทุุก ๆ แหล่่งที่่�หาได้้ กำำ�หนดสิ่่�งที่่�จะต้้อง
เปลี่่�ยนแปลง และมุ่่ง
� มั่่น
� ไปสู่่�สิ่่ง
� นั้้�น จริิงใจ มีีความสงสััยใคร่่รู้้�อยู่่เ� สมอ
และมีีความเชื่่�อมั่่น
� และถ่่อมตน ตระหนัักถึึงความมีีอคติิของตนเอง
และพยายามขจััดความมีีอคติิเหล่่านั้้�น สัังเกตปฏิิกิิริย
ิ าของผู้้�อื่่�นและ
ปรัับเปลี่่�ยนตามสถานการณ์์ของคุุณ ไม่่หมกมุ่่น
� อยู่่�กัับความผิิดหวััง

มุ่่ง
� มั่่�น

ทำำ�ตััวเหมืือนคุุณเป็็นเจ้้าของที่่�นี่่� รัับผิิดชอบแม้้ว่า่ คนอื่่�นจะไม่่ทำำ� และเป็็น
ผู้้�เชิิญชวนให้้กัับบริิษััท สร้้างผลงานให้้เหนืือกว่่าที่่�ได้้สัญ
ั ญาไว้้ มุ่่ง
� มั่่น
� ที่่�จะ
ทำำ�ทุุกอย่่างเต็็มความสามารถ และทำำ�ในสิ่่�งที่่�รัับปากไว้้เสมอ เป็็นบุุคคลที่่�
ผู้้�คนไว้้วางใจในการทำำ�สิ่่ง
� ต่่าง ๆ และส่่งมอบ ห่่วงใยองค์์กรอย่่างลึึกซึ้้�ง
ประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีและขยัันขัันแข็็ง

สร้้างบุุคคลที่่�มีี
ความสามารถ

ใช้้เวลาค้้นหาบุุคคลที่่�มีค
ี วามสามารถยอดเยี่่�ยมและฝึึกสอนผู้้�อื่่�น สร้้าง
เครืือข่่ายอย่่างกว้้างขวางและช่่วยสรรหาบุุคลากรที่่�ดีีที่่�สุุด ตั้้�งความคาดหวััง
ให้้สููงขึ้้�นสำำ�หรัับตััวคุุณเองและผู้้�อื่่�นเพื่่�อเป็็นแรงจููงใจให้้เรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
มีีส่ว่ นร่่วมและรัับรองว่่าผลงานทั้้�งหมดมีีความสำำ�คััญ สร้้างสภาพแวดล้้อม
ที่่�เป็็นบวกและมีีชีวิี ตชี
ิ วี า ที่่�ทุุกคนสามารถทำำ�งานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิภ
ิ าพ
มอบและรัับข้้อเสนอแนะที่่�สร้า้ งสรรค์์และตรงไปตรงมาแก่่และจากผู้้�อื่่�น
รอบตััวคุุณโดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อพััฒนาให้้ทุุกคนดีีขึ้้�น

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
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HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

บทนำำ�
จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
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สิ่่ง� ที่่� Honeywell
คาดหวััง
จากพวกเรา
มีีอะไรบ้้าง
การเติิบโตของ
บริิษััทเราเริ่่�มต้้นจาก
พวกเราทุุกคน เรา
เป็็นกุุญแจสำำ�คััญ
ในสถานะของบริิษััท
และเป็็นศููนย์์กลาง
ของความเป็็นผู้้�นำำ�
และความสำำ�เร็็จ

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Honeywell ("จรรยาบรรณ" ของเรา) ได้้รับ
ั การออกแบบ
มาเพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่เราทุุกคนเกี่่�ยวกัับมาตรฐานด้้านการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนดและ
ความซื่่�อสััตย์์ของ Honeywell ในการติิดต่่อทางธุุรกิิจทั้้�งหมดของเรา จรรยาบรรณ
ของเราเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญของหลัักการพื้้� นฐานและพฤติิกรรมของ Honeywell
โดยจะอธิิบายถึึงกฎพื้้� นฐานในการดำำ�เนิินการซึ่่�งเราทุุกคนใน Honeywell จะต้้อง
ปฏิิบัติ
ั ิตาม ทั้้�งยัังให้้ข้อ
้ มููลที่่�เป็็นประโยชน์์ในกรณีีที่่�เรามีีข้้อสงสััยหรืือความกัังวล
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมด้้วย
จรรยาบรรณของเราจะกำำ�หนดสิ่่�งที่่� Honeywell คาดหวัังจากพวกเราทุุกคนและวิิธีที่
ี ่�เราปฏิิบััติิต่่อ

ซััพพลายเออร์์
ของเรา

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

กััน
และกััน

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร

ผู้้ถื
� ือหุ้้น
�
ของเรา

สัังคมของเรา
และโลกของเรา

ลููกค้้า
ของเรา

การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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ข้้อผููกพัันเพิ่่ม
� เติิมสำำ�หรัับ
ผู้้�จััดการและผู้้�บัังคัับบััญชา
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จรรยาบรรณของเรา
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การแจ้้งข้้อกัังวล

ใครที่่�ต้้องปฏิิบัติ
ั ิตาม
จรรยาบรรณของเรา
จรรยาบรรณของเรามีีผลบัังคัับใช้้กัับ
พนัักงาน เจ้้าหน้้าที่่� และกรรมการของ
Honeywell ทุุกคน หุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ
ที่่�ทำำ�งานในนามของบริิษััทของเรา
ควรทำำ�ความคุ้้�นเคยและปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณของเราด้้วย หากเหมาะสม
หากหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการทำำ�งาน
ของคุุณทำำ�ให้้คุุณต้้องมีีปฏิิสัม
ั พัันธ์์กัับ
ตััวแทนที่่�ทำำ�งานในนามของ Honeywell
โปรดแจ้้งให้้ตััวแทนเหล่่านั้้�นทราบถึึง
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของตนที่่�ต้้อง
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามจรรยาบรรณนี้้�พร้อ
้ ม
ทั้้�งมอบสำำ�เนาจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
ให้้กัับพวกเขา พฤติิกรรมของพวกเขา
ต้้องสอดคล้้องกัับจรรยาบรรณของ
เรา นโยบายอื่่�น ๆ ของ Honeywell
และกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ข้้อผููกพัันที่่�เรามีีร่่วมกััน
เราทุุกคนมีีภาระหน้้าที่่�ส่ว่ นตััวที่่�จะต้้อง
ทราบและปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ
ตลอดจนนโยบาย ขั้้�นตอน และแนวทาง
ปฏิิบััติิอื่� ่น ๆ ของบริิษััทที่่�นำำ�ไปใช้้กัับ
ความรัับผิิดชอบในงานของเราที่่�
Honeywell โดยข้้อมููลดัังกล่่าวจะมีี
อยู่่ใ� นหััวข้้อที่่�เหมาะสมของจรรยาบรรณ
อื่่�น ๆ สามารถพบได้้ใน คู่่�มืือนโยบายของ
Honeywell
เราต้้องไม่่ละเลยหรืือพยายามหลีีกเลี่่�ยง
การปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณไม่่ว่า่
ด้้วยเหตุุใด ๆ ก็็ตาม หากคุุณต้้องการ
ความช่่วยเหลืือในการทำำ�ความเข้้าใจ
จรรยาบรรณ ขั้้�นตอน หรืือนโยบาย
หรืือแนวทางปฏิิบััติิของเราที่่�เฉพาะ
เจาะจง หรืือวิิธีก
ี ารนำำ�ไปใช้้กัับขอบเขต
ความรัับผิิดชอบของคุุณ ให้้ขอคำำ�แนะนำำ�
จากแหล่่งข้้อมููลใด ๆ ที่่�ระบุุไว้้ใน “การ
ขอคำำ�แนะนำำ�และการแจ้้งข้้อกัังวล”

ผู้้�จััดการและผู้้�บัังคัับบััญชาของ
Honeywell มีีหน้้าที่่�พิเิ ศษในการส่่ง
เสริิมวััฒนธรรมการปฏิิบััติิตามหลัักการ
พื้้� นฐานของเรา ซึ่่�งหมายความว่่าผู้้�จััดการ
และผู้้�บัังคัับบััญชาควรทำำ�หน้้าที่่�เป็็นแบบ
อย่่างด้้านความซื่่�อสััตย์์และการปฏิิบััติิ
ตามข้้อกำำ�หนด การเคารพให้้เกีียรติิ และ
การไม่่แบ่่งแยกและความหลากหลายใน
ทุุกครั้้�งที่่�มีก
ี ารปฏิิสัม
ั พัันธ์์กััน และยััง
หมายความว่่าผู้้�จััดการและผู้้�บัังคัับบััญชา
ต้้องแน่่ใจว่่าเพื่่�อนร่่วมงานที่่�อยู่่ใ� ต้้บัังคัับ
บััญชารู้้�สึึกสบายใจที่่�จะซัักถามข้้อสงสััย
และรายงานข้้อกัังวลโดยไม่่ต้้องเกรง
กลััวต่่อการตอบโต้้ ให้้ความมั่่น
� ใจว่่าข้้อ
กัังวลหรืือคำำ�ถามใด ๆ จะได้้รัับการจััดการ
อย่่างมืืออาชีีพและทัันต่่อสถานการณ์์
พร้้อมทั้้�งรัับรองว่่าจะไม่่ย่อ
่ หย่่อนเรื่่�อง
มาตรฐานด้้านความซื่่�อสััตย์์และการ
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของเราเพื่่�อให้้ได้้
มาซึ่่�งผลลััพธ์์ทางธุุรกิิจโดยเด็็ดขาด
นอกจากนี้้� ผู้้�จััดการและผู้้�บัังคัับบััญชา
ควรพิิจารณาถึึงอุุปนิิสัย
ั และพฤติิกรรม
ของเพื่่�อนร่่วมงานที่่�คิิดว่่าควรได้้รัับ
พิิจารณาเลื่่�อนตำำ�แหน่่งด้้วย การเลื่่�อน
ตำำ�แหน่่งเป็็นสิิทธิพิ
ิ เิ ศษที่่�จะมีีให้้เฉพาะ
ผู้้�ที่่�เป็็นตััวอย่่างด้้านพฤติิกรรมและ
ค่่านิิยมของ Honeywell ในลัักษณะ
ที่่�สอดคล้้องกัับจรรยาบรรณนี้้�

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล

การปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ถึึงแม้้ว่่าหลัักจรรยาบรรณของเราจะ
สามารถจััดการกัับปััญหาทั่่ว� ไปบางอย่่าง
ที่่�บริิษััทข้้ามชาติิอย่่าง Honeywell
ต้้องเผชิิญได้้ แต่่ก็็ไม่่อาจจััดการกัับ
ปััญหาทุุกอย่่างที่่�อาจเกิิดขึ้้� นในที่่�ทำำ�งาน
ของเราได้้ เมื่่�อสงสััยว่่ากิิจกรรมที่่�ทำำ�
เหมาะสมหรืือไม่่ คุุณควรดููคำำ�แนะนำำ�
จากหััวข้้อต่่าง ๆ ที่่�ระบุุไว้้ใน “การขอ
คำำ�แนะนำำ�และการแสดงข้้อกัังวล”
กฎหมายและข้้อบัังคัับมีีความซัับซ้้อน
และอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ และ
มัักจะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ
นโยบายของบริิษััทเองก็็อาจมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงได้้ และอาจแตกต่่างกััน
อย่่างมาก ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับประเทศที่่�เรา
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� ด้้วยเหตุุนี้้� เราจึึงควร
ศึึกษานโยบาย ขั้้�นตอน และกฎหมาย
ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้กัับหน้้าที่่�ในการทำำ�งาน
เฉพาะของเราและสถานที่่�ที่่�เรา
ดำำ�เนิินงาน หากกฎหมายท้้องถิ่่�น
ขััดแย้้งกัับหลัักจรรยาบรรณของเรา
ให้้ยึึดกฎหมายท้้องถิ่่�นเป็็นหลััก หาก
ประเพณีีหรืือหลัักปฏิิบััติิท้้องถิ่่�น
ขััดแย้้งกัับหลัักจรรยาบรรณของเรา
ให้้ยึึดหลัักจรรยาบรรณเป็็นหลััก
ธุุรกิิจที่่�คุุณดำำ�เนิินการหรืือภููมิิภาคที่่�
คุุณอยู่่�อาจมีีนโยบายและหลัักปฏิิบััติิ
ที่่�มีีความเคร่่งครััดมากกว่่าหลััก
จรรยาบรรณนี้้� เช่่นเดีียวกัับกฎหมาย
ท้้องถิ่่�น ในกรณีีดัังกล่่าว คุุณต้้อง
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ปฏิิบััติิตามนโยบาย แนวปฏิิบััติิ หรืือ
กฎหมายที่่�เข้้มงวดยิ่่�งขึ้้� น หากคุุณ
มีีข้้อสงสััยว่่ากิิจกรรมที่่�ทำำ�ถููกต้้อง
ตามกฎหมายหรืือเหมาะสมแล้้วหรืือ
ไม่่ ให้้ค้้นหาคำำ�แนะนำำ�โดยการปฏิิบััติิ
ตามขั้้�นตอนที่่�ระบุุไว้้ใน “การขอคำำ�
แนะนำำ�และการแสดงข้้อกัังวล”

ที่่�เราดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� เช่่นเดีียวกัับ
กฎระเบีียบในสถานที่่�ที่่�เราทำำ�งาน
อยู่่� จรรยาบรรณของเราพยายาม
ที่่�จะอธิิบายสิิทธิแ
ิ ละความคาดหวััง
ของ Honeywell ในฐานะนายจ้้าง
แต่่ไม่่ได้้สร้า้ งสิิทธิ์์ใ� นการจ้้างงาน
ตามสััญญาสำำ�หรัับพนัักงาน

หลัักจรรยาบรรณนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องและสััมพัันธ์์กัับนโยบาย
หลัักบางอย่่างขององค์์กร ซึ่่�งจะรวม
อยู่่�ในคู่่�มืือนโยบายของ Honeywell
โดยคู่่�มืือนโยบายของ Honeywell
อาจมีีรายละเอีียดมากกว่่าที่่�มีีอยู่่�ใน
หลัักจรรยาบรรณนี้้� ในบางกรณีี
คู่่�มืือนโยบายอาจมีีนโยบายเพิ่่�มเติิม
ที่่�ไม่่มีีอยู่่�ในหลัักจรรยาบรรณนี้้�
คู่่�มืือนโยบายของ Honeywell มีีอยู่่�
บนอิินทราเน็็ตของ Honeywell

ในสหรััฐอเมริิกาและประเทศอื่่�นบาง
ประเทศ การจ้้างงานของ Honeywell
เป็็นการดำำ�เนิินการ “ตามความประสงค์์”
ซึ่่�งหมายความว่่าคุุณมีีสิิทธิที่
ิ ่�จะยุุติิ
การทำำ�งานของคุุณได้้ตลอดเวลา
ไม่่ว่่าด้้วยเหตุุผลใด และ Honeywell
ก็็สามารถใช้้สิิทธิเิ ดีียวกัันนี้้�ได้้ ทั้้�งนี้้�
ต้้องสอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�มีี
ผลบัังคัับใช้้ หากกฎหมายท้้องถิ่่�น
แตกต่่างจากเงื่่�อนไขของหลััก
จรรยาบรรณนี้้� ให้้ยึึดกฎหมายของ
ประเทศที่่�คุุณทำำ�งานอยู่่�เป็็นหลััก

เราควรทราบว่่าสิิทธิก
ิ ารจ้้างงานของ
เราต้้องเป็็นไปตามกฎหมายของประเทศ

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา

การขอคำำ�แนะนำำ�และการแสดงข้้อกัังวล
ในขณะทำำ�งานในนามของ Honeywell คุุณอาจต้้องประสบกัับสถานการณ์์
ที่่�ยากลำำ�บาก บ่่อยครั้้�งที่่�สามััญสำำ�นึึกและวิิจารณญาณของคุุณ รวมถึึง
หลัักจรรยาบรรณ นโยบายของบริิษััท และขั้้�นตอนของเรามีีประโยชน์์มาก
พอที่่�จะเป็็นแนวทางให้้กัับคุุณได้้ อย่่างไรก็็ตาม อาจมีีบางเวลาเมื่่�อคุุณ
ต้้องการความช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิมเพื่่�อการตััดสิินใจที่่�ถููกต้้อง ในกรณีีเหล่่านี้้�
คุุณมีีแหล่่งข้้อมููลจำำ�นวนมากที่่�คุุณสามารถใช้้ได้้ ซึ่่�งประกอบด้้วย
• ผู้้�จััดการหรืือผู้้�บัังคัับบััญชา
• ตััวแทนฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
• ตััวแทนด้้านการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและความซื่่�อสััตย์์ของคุุณ
(I&C Reps) หรืือ ทููตทางจริิยธรรม
• สมาชิิกของฝ่่ายกฎหมายหรืือฝ่่ายความปลอดภััยสากล
• สมาชิิกของสำำ�นัักงานการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและความซื่่�อสััตย์์
• กระบวนการร้้องเรีียนและร้้องทุุกข์์ในพื้้� นที่่�อย่่างเป็็นทางการของ
Honeywell
• สายด่่วน ACCESS Integrity

สายด่่วนการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในการ
เข้้าใช้้เปิิดให้้บริิการตลอด 24 ชม.
ผู้้�ให้้บริิการอิิสระภายนอกที่่�สามารถ
สื่่�อสารได้้ทุุกภาษาที่่�พนัักงานของ
Honeywell พููดจะเป็็นผู้้�รัับสาย
คุุณสามารถรายงานผ่่านสายด่่วน
ได้้โดยการโทรไปที่่�หมายเลข
800-237-5982 จากสหรััฐอเมริิกา
และหากนอกสหรััฐอเมริิกา โปรด
อ้้างอิิงพอร์์ทััลสายด่่วน Access
Integrity สำำ�หรัับรายการหมายเลข
สายด่่วนเฉพาะประเทศเพิ่่�มเติิม
นอกจากนี้้� คุุณยัังสามารถรายงานปััญหา
ผ่่านทางจดหมาย หรืือส่่งอีีเมลมาที่่�:
Honeywell International Inc.
TO: ACCESS Helpline
855 S.Mint Street
Charlotte, North Carolina
28202
access.integrity.helpline@
honeywell.com

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร

หากคุุณตระหนัักถึึงสถานการณ์์ที่่�อาจ
เกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดจรรยาบรรณนี้้�
นโยบายของบริิษััท หรืือกฎหมาย
หรืือระเบีียบข้้อบัังคัับใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คุุณมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการรายงาน
โปรดทราบว่่าการไม่่ปฏิิบััติิตามหลััก
จรรยาบรรณและนโยบายของบริิษััท
อาจส่่งผลกระทบร้้ายแรงตามมาได้้
ผลที่่�ตามมาอาจรวมถึึงการลงโทษ
ด้้วยมาตรการทางวิินััยถึึงขั้้�นสููงสุุด
ซึ่่�งรวมถึึงการเลิิกจ้้าง และโทษทาง
แพ่่งหรืือทางอาญาตามความเหมาะสม
Honeywell จะปฏิิบััติิต่่อรายงาน
ทั้้�งหมดอย่่างเป็็นความลัับในขอบเขต
ที่่�เป็็นไปได้้ สอดคล้้องกัับกฎหมาย
นโยบายของบริิษััท และความจำำ�เป็็น
ของบริิษััทในการสอบสวนอย่่างละเอีียด
คุุณสามารถรายงานการละเมิิดที่่�ต้้อง
สงสััยโดยระบุุชื่่�อตััวคุุณเองหรืือไม่่ระบุุ
ชื่่�อก็็ได้้ ในยุุโรป มีีการนำำ�กระบวนการ
ที่่�เฉพาะเจาะจงมาใช้้เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับกฎที่่�จำ�กัั
ำ ดการรายงานโดยไม่่ระบุุ
ชื่่�อผู้้�แจ้้ง คุุณสามารถติิดต่่อ สำำ�นัักงาน
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและ
ความซื่่�อสััตย์์ เพื่่�อสอบถามข้้อสงสััยได้้
รายงานทั้้�งหมดจะได้้รัับการตรวจสอบ
อย่่างละเอีียดในทัันทีี โดยสอดคล้้อง

การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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กัับกฎหมายที่่�มีผ
ี ลบัังคัับใช้้ และจะมีี
การรายงานไปยัังหน่่วยงานที่่�เหมาะสม
เมื่่�อได้้รัับคำำ�แนะนำำ�และความเห็็นชอบ
จากฝ่่ายกฎหมาย พนัักงานมีีหน้้าที่่�
ให้้ความร่่วมมืือกัับการสอบสวนของ
บริิษััทเกี่่�ยวกัับการละเมิิดจรรยาบรรณ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือนโยบายของบริิษััทที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ความบกพร่่องในการให้้
ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�ในการสอบสวน
ของบริิษััทในการให้้ความจริิงโดย
สมบููรณ์์เมื่่�อให้้หลัักฐานหรืือคำำ�ให้้การ
ในการสอบสวนดัังกล่่าวเป็็นเหตุุให้้มีี
การลงโทษทางวิินััย รวมถึึงการบอก
เลิิกจ้้าง ควรเน้้นว่่าจะมีีการดำำ�เนิินการ
แก้้ไขหรืือลงโทษทางวิินััยที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับการละเมิิดจรรยาบรรณเมื่่�อใด
ก็็ตามที่่�จำ�ำ เป็็น

Honeywell จะไม่่ยอมให้้มีี
การตอบโต้้
เราอยากให้้คุุณรู้้�สึึกสบายใจที่่�จะ
ซัักถามข้้อสงสััยและแสดงข้้อกัังวล
Honeywell จะไม่่ยอมให้้มีีการตอบโต้้
ไม่่ว่่าในรููปแบบใด กัับผู้้�ที่่�มีีความตั้้�งใจ
อัันดีีในการรายงานการประพฤติิมิิชอบ
ที่่�เกิิดขึ้้� นจริิงหรืือที่่�อาจเกิิดขึ้้� น การสร้้าง
รายงานโดย “สุุจริิต” หมายความว่่า
รายงานของคุุณมีีความซื่่�อสััตย์์
ตรงไปตรงมา และครบถ้้วนตาม
ความรู้้�ของคุุณ
หากคุุณรู้้�สึึกว่่ามีีการตอบโต้้เกิิดขึ้้� น
คุุณควรรายงานความกัังวลของคุุณ
ผ่่านทางวิิธีใี ดวิิธีห
ี นึ่่�งที่่�ระบุุไว้้ใน “การ
ขอคำำ�แนะนำำ�และการแสดงข้้อกัังวล”

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

ONE HONEYWELL
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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การส่่งเสริิมสภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งาน
ที่่�ดีีโดยยึึดหลัักการ
เคารพซึ่่�งกัันและ
กััน และความมุ่่�งมั่่�น
ต่่อการไม่่แบ่่งแยก
และความปลอดภััย
คืือกุุญแจสำำ�คััญใน
การรัักษาผู้้�มีีความ
สามารถที่่�ดีีที่่�สุดที่
ุ ่�มีีอยู่่�
และในการให้้โอกาส
ในการเติิบโตสำำ�หรับ
ั
ผู้้�ถืือหุ้้�นของเรา

หลัักการ
พื้้�นฐานของ
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จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล

Honeywell มุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ไม่่แบ่่งแยก ปลอดภััย และให้้
ความเคารพสำำ�หรับ
ั พนัักงานทุุกคน Honeywell จะไม่่ทนต่่อการล่่วงละเมิิดหรืือการเลืือก
ปฏิิบัติ
ั ิที่่�ผิิดกฎหมายในที่่�ทำำ�งานของเรา การกระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็นสิ่่ง
� ต้้องห้้ามโดยเด็็ดขาด 
คำำ�มั่่น
� สััญญานี้้�ใช้้กัับทุุกขั้้�นตอนของความสััมพัันธ์์ในการจ้้างงาน รวมถึึงการว่่าจ้้าง การเลื่่�อน
ตำำ�แหน่่ง การลดตำำ�แหน่่ง การโยกย้้าย วิินััย การเลิิกจ้้างหรืือการสิ้้น
� สุุดการจ้้าง ค่่าตอบแทน
การใช้้สิ่่ง
ั การฝึึกอบรมหรืือโปรแกรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
� อำำ�นวยความสะดวก และการคััดเลืือกสำำ�หรับ

การเคารพซึ่่ง
� กัันและกัันและ
การส่่งเสริิมให้้เกิิดสถานที่่�
ทำำ�งานที่่�ดีี
ที่่� Honeywell เรามุ่่ง
� มั่่น
� ที่่�จะปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�คนด้้วยความเคารพ พนัักงานควร
สามารถทำำ�งานและเรีียนรู้้�ในบรรยากาศที่่�
ปลอดภััยและน่่าตื่่�นเต้้น ซึ่่�งพวกเขารู้้�สึึก
มีีคุุณค่่าและเป็็นที่่�ยอมรัับ เรามุ่่ง
� หวััง
ที่่�จะจััดให้้มีส
ี ภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน
ที่่�ไม่่แบ่่งแยก ซึ่่�งส่่งเสริิมความเคารพ
ต่่อเพื่่�อนร่่วมงาน ลููกค้้า และคู่่�ค้้าทาง
ธุุรกิิจทั้้�งหมด และปราศจากการล่่วง
ละเมิิด หรืือพฤติิกรรมส่่วนตััวที่่�ไม่่เอื้้�อ
ต่่อบรรยากาศการทำำ�งานที่่�มีป
ี ระสิิทธิผ
ิ ล
Honeywell จะไม่่ทนต่่อพฤติิกรรม
ข่่มขู่่� เป็็นปรปัักษ์์ ดููหมิ่่�น หรืือล่่วง
ละเมิิดในที่่�ทำำ�งานของเรา หากคุุณ
ทราบหรืือสงสััยว่่ามีีการล่่วงละเมิิด
ที่่�ผิด
ิ กฎหมายหรืือไม่่เหมาะสมเกิิดขึ้้�น
คุุณควรรายงานสถานการณ์์นั้้น
� ๆ
ทัันทีีผ่า่ นช่่องทางการรายงานช่่อง
ทางใดช่่องทางหนึ่่�งที่่�ระบุุไว้้ใน "การ
ขอคำำ�แนะนำำ�และการแสดงข้้อกัังวล"
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููที่่�
นโยบายการล่่วงละเมิิดในที่่�ทำำ�งาน
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การยอมรัับความหลากหลาย
และการไม่่แบ่่งแยกในที่่�
ทำำ�งาน
นอกจากนี้้�เรายัังมุ่่ง
� มั่่น
� ที่่�จะส่่งเสริิม
สถานที่่�ทำำ�งานที่่�สนัับสนุุนการไม่่แบ่่ง
แยกและมีีความหลากหลาย Honeywell
เคารพและให้้เกีียรติิในความหลากหลาย
ที่่�ปรากฏในประวััติิ ประสบการณ์์ และ
แนวคิิดที่่�แตกต่่างของพนัักงานของ
เรา บุุคลากรของเราเป็็นผู้้�สร้้างความ
แตกต่่างสููงสุุดและการมีีพนัักงานที่่�
มีีภููมิห
ิ ลััง มุุมมอง ประสบการณ์์ และ
วััฒนธรรมที่่�หลากหลายนำำ�มาซึ่่�ง
แนวคิิดที่่�หลากหลายซึ่่�งสนัับสนุุน

สภาพแวดล้้อมที่่�มีป
ี ระสิิทธิภ
ิ าพสููง
สถานที่่�ทำำ�งานของเราเป็็นที่่�ที่่�สะท้้อน
ถึึงความหลากหลายของชุุมชนที่่�เรา
ดำำ�เนิินการอยู่่� เรามุ่่ง
� มั่่น
� ในการรัักษา
สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ไม่่แบ่่งแยก
ปลอดภััย และน่่าเคารพสำำ�หรัับ
พนัักงานทุุกคน โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงเพศ
เชื้้�อชาติิ สีีผิวิ ภููมิิหลัังทางชาติิพัันธุ์์� อายุุ
ความเชื่่�อทางศาสนา แหล่่งกำำ�เนิิดของ
ชาติิ รสนิิยมทางความรัักหรืือทางเพศ
อััตลัักษณ์์ทางเพศ ความทุุพพลภาพ
สถานภาพการสมรส สถานะทหารผ่่านศึึก
สััญชาติิ หรืือสััญชาติิที่่�กำำ�ลัังขอใหม่่
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และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล

หรืือลัักษณะอื่่�นใดที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครอง
ตามกฎหมาย Honeywell จะไม่่ทนต่่อ
การเลืือกปฏิิบััติิหรืือความประพฤติิที่่�
ผิิดกฎหมาย มิิฉะนั้้�นจะแยกพนัักงาน
หรืือกลุ่่�มของพนัักงานตามหมวดหมู่่�
ที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครองที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้น
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู โอกาส
การจ้้างงานที่่�เท่่าเทีียมกััน และ พนัักงาน
และผู้้�สมััครที่่�มีีความพิิการ ของเรา

การปกป้้องข้้อมููลส่ว
่ นบุุคคล
Honeywell ส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานและดำำ�เนิินธุุรกิิจของเรา
ในลัักษณะที่่�ส่่งเสริิมความมั่่น
� ใจและ
ความไว้้วางใจ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายนี้้�
เราต้้องจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เพื่่�อน
ร่่วมงาน ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ และ
ผู้้�อื่่�น ๆ มอบให้้เราอย่่างเหมาะสม
"ข้้อมููลส่่วนบุุคคล" คืือข้้อมููลใด ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องโดยตรงหรืือโดยอ้้อมที่่�ระบุุถึึง
หรืือสามารถระบุุถึึงบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง
ได้้ ตััวอย่่างของข้้อมููลส่่วนบุุคคล ได้้แก่่:
ชื่่�อ ที่่�อยู่่�บ้้าน อีีเมลแอดเดรสส่่วนตััว
และหมายเลขโทรศััพท์์ รายละเอีียดการ
ติิดต่่อทางธุุรกิิจ บัันทึึก HR หมายเลข
ประจำำ�ตััวพนัักงาน ข้้อมููลตำำ�แหน่่งทาง
ภููมิิศาสตร์์ ข้้อมููลรัับรองการเข้้าสู่่�ระบบ
และตััวระบุุออนไลน์์ เช่่น IP แอดเดรส
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เราควรรวบรวม เข้้าถึึง ใช้้ หรืือเปิิด
เผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ทางธุุรกิิจที่่�เหมาะสมเท่่านั้้�น นอกจาก
นี้้� เราควรใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้น้้อย
ที่่�สุุดเท่่าที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งานให้้
สำำ�เร็็จ และหลีีกเลี่่�ยงการประมวลผล
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลหากวััตถุุประสงค์์
ของการประมวลผลสามารถทำำ�ได้้โดย
ไม่่ต้้องประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เราต้้องไม่่เผยแพร่่ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
กัับบุุคคลใด ๆ ที่่�ไม่่มีีความจำำ�เป็็นทาง
ธุุรกิิจที่่�จะต้้องทราบข้้อมููลนั้้�น ไม่่ว่่าจะ
เป็็นบุุคคลภายในหรืือภายนอกบริิษััท
ก็็ตาม นอกจากนี้้� เราต้้องลบข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลเมื่่�อไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้อีีกต่่อ
ไปและเป็็นไปตาม นโยบายการจััดการ
บัันทึึก และเราต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�น
ตอนเพื่่�อรัักษาความปลอดภััยข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลอย่่างเหมาะสมตลอดเวลา
นโยบาย แนวทางปฏิิบััติิ และโปรแกรม

การฝึึ กอบรมของบริิษััทได้้รัับการ
ออกแบบมาเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบุุคลากรที่่�ได้้
รัับอนุุญาตเท่่านั้้�นที่่�เข้้าถึึงข้้อมููลส่่วน
บุุคคล หากคุุณเชื่่�อว่่าข้้อมููลส่่วนบุุคคล
อยู่่�ภายใต้้การเปิิดเผย ใช้้ เข้้าถึึง ทำำ�ลาย
หรืือได้้มาโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต คุุณต้้อง
ติิดต่่อ หน่่วยงานความเป็็นส่่วนตััวของ
ข้้อมููล ของฝ่่ ายกฎหมายทัันทีี หากไม่่ทำำ�
เช่่นนั้้�น บริิษััทของเราอาจถููกปรัับและ/
หรืือถููกดำำ�เนิินการตามกฎระเบีียบได้้
เมื่่�อประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล
Honeywell จะปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�
บัังคัับใช้้ตลอดจนนโยบายของบริิษััท
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู
นโยบายความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
นโยบายการจััดการบัันทึึก นโยบายการ
ใช้้ทรััพยากรข้้อมููลที่่�ยอมรัับได้้ และ
นโยบายการจำำ�แนกและการจััดการข้้อมููล

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

ถาม: วิิศวกร Tom ได้้ขอรายงานที่่�มีี
วัันเกิิดและที่่�อยู่่�ของเพื่่�อนร่่วม
งานแต่่ละคนในแผนกของเขา
เพื่่�อที่่�เขาจะได้้ส่ง
่ คำำ�อวยพรวััน
เกิิดให้้พวกเขา ควรให้้ข้อ
้ มููลที่่�
Tom ร้้องขอหรืือไม่่
ตอบ: ไม่่ ข้้อมููลส่่วนบุุคคลอาจถููก
แบ่่งปัันและใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ทางธุุรกิิจที่่�เหมาะสมเท่่านั้้�น
การรวบรวมข้้อมููลวัันเกิิดของ
เพื่่�อนร่่วมงานและส่่งจดหมาย
โต้้ตอบส่่วนตััวไปยัังเพื่่�อนร่่วม
งานที่่�บ้า้ นไม่่ถืือเป็็นจุุดประสงค์์
ทางธุุรกิิจที่่�เหมาะสม

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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ถาม: ผู้้�จััดการบััญชีีเงิินเดืือน Mary
กำำ�ลัังทำำ�งานในสเปรดชีีตที่่�มีี
หมายเลขประกัันสัังคมของ
พนัักงาน Honeywell แล็็ปท็็อป
ที่่�ทางบริิษััทจััดหาให้้อยู่่�ใน
ระหว่่างการซ่่อมแซม และเธอ
ต้้องการนำำ�งานกลัับไปทำำ�ที่่�บ้า้ น
ให้้เสร็็จ Mary สามารถส่่ง
สเปรดชีีทไปยัังบััญชีีอีีเมล
ส่่วนตััวของเธอ เพื่่�อที่่�เธอ
จะสามารถเข้้าถึึงไฟล์์จาก
คอมพิิวเตอร์์ส่ว
่ นตััวของเธอ
ได้้หรืือไม่่
ตอบ: ไม่่ได้้ หมายเลขประกัันสัังคมและ
หมายเลขประจำำ�ตััวประชาชนอื่่�น ๆ
เป็็นข้้อมููลส่่วนบุุคคลประเภท
พิิเศษของ Honeywell ที่่�เรีียกว่่า
"ข้้อมููลระบุุตััวตนที่่�ละเอีียดอ่่อน"
ซึ่่�งเป็็นความลัับสุุดยอดและต้้องได้้
รัับการเข้้ารหััสเสมอ สามารถใช้้ได้้
เฉพาะเมื่่�อจำำ�เป็็นเท่่านั้้�น เช่่น
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางภาษีี Mary
ไม่่สามารถส่่งไฟล์์ที่่�มีข้
ี อ
้ มููลระบุุ
ตััวตนที่่�อ่่อนไหวนี้้� หรืือข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลใด ๆ ไปยัังบััญชีีอีีเมล
ส่่วนตััวได้้ ในการทำำ�งานจาก
ที่่�บ้า้ น Mary ควรใช้้เครืือข่่าย
และอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�ได้้รัับ
อนุุญาตแล้้วเท่่านั้้�น

� วชาญด้้านทรััพยากร
ถาม: ผู้้�เชี่่ย
บุุคคล Mary ที่่�มีีการเข้้าถึึง
Peoplesoft ได้้รับ
ั คำำ�ขอให้้
ส่่งไฟล์์ที่่�มีีข้อ
้ มููลส่่วนบุุคคล
ของพนัักงานไปยัังผู้้�จำำ�หน่่าย
ภายนอกเพื่่�อวััตถุป
ุ ระสงค์์ในการ
ให้้ผลประโยชน์์ด้้านประกัันภััย
Mary ควรส่่งไฟล์์หรืือไม่่
ตอบ: M
 ary ควรตรวจสอบว่่าผู้้�ขาย
ได้้รัับอนุุญาตให้้รัับข้้อมููลนี้้�เพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�ชอบ
ด้้วยกฎหมาย และมีีข้อ
้ ตกลง
ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
ที่่�เหมาะสมกัับ Honeywell
นอกจากนี้้� Mary ไม่่ควรส่่งไฟล์์
ด้้วยตนเอง แต่่ควรแจ้้งคำำ�ขอ
ไปยััง HR Help เนื่่�องจากมีีเพีียง
HR Help เท่่านั้้�นที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ให้้แบ่่งปัันข้้อมููลส่่วนบุุคคลของ
พนัักงานกัับบุุคคลภายนอก

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร

การใช้้สารเสพติิด
การใช้้สารเสพติิดจะจำำ�กััดความสามารถ
ในการทำำ�งานอย่่างปลอดภััยของเรา และ
ทำำ�ให้้พวกเราทั้้�งหมดตกอยู่่ใ� นอัันตราย
ด้้วยเหตุุนี้้� เราจึึงไม่่ควรทำำ�งานในนาม
ของ Honeywell ในขณะที่่�อยู่่ภ
� ายใต้้
อิิทธิพล
ิ ของแอลกอฮอล์์ สารเสพติิด
ผิิดกฎหมาย ยาที่่�ไม่่ได้้ซื้้�อตามใบสั่่ง�
แพทย์์ หรืือยาที่่�ซื้้�อหามาทานเอง ข้้อ
ห้้ามนี้้�มีผ
ี ลบัังคัับใช้้เมื่่�อใดก็็ตามที่่�คุุณ
ให้้บริิการ Honeywell หรืือในนามของ
Honeywell แม้้ว่า่ จะเป็็นการใช้้สารเสพ
ติิดหลัังเวลางานหรืือนอกบริิเวณสถานที่่�
ของบริิษััทก็็ตาม นอกจากนี้้� เราต้้องไม่่ใช้้
ครอบครอง โอน หรืือขายยาผิิดกฎหมาย
หรืือเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ หรืือใช้้ยา
ตามใบสั่่ง� แพทย์์หรืือยาที่่�จำ�ำ หน่่ายหน้้า
เคาน์์เตอร์์ในทางที่่�ผิด
ิ ในระหว่่างชั่่ว� โมง
ทำำ�งานหรืือในขณะที่่�อยู่่ใ� นสถานที่่�ของ
บริิษััท บริิษััทของเรามีีข้อ
้ ยกเว้้นสำำ�หรัับ
กฎนี้้�ในกรณีีที่่�มีก
ี ารถ่่ายโอนแอลกอฮอล์์
ในภาชนะบรรจุุที่่�ปิิดสนิิทเพื่่�อเป็็นของ
กำำ�นััลหรืือใช้้ในปริิมาณที่่�พอเหมาะใน
กิิจกรรมของบริิษััทที่่�ได้้รัับอนุุญาต
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู
นโยบายเกี่่�ยวกัับเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
และยาในสถานที่่�ทำำ�งาน

การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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ที่่�ทำำ�งานที่่�ปราศจาก
ความรุุนแรง
เรามุ่่ง
� มั่่น
� ป้้องกัันการกระทำำ�ที่่�รุุนแรงหรืือ
การคุุกคามจากความรุุนแรงในที่่�ทำำ�งาน
ของเราในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของความ
มุ่่ง
� มั่่น
� ด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย
ของเรา บุุคคลใด ๆ ที่่�มีส่
ี ว่ นเกี่่�ยวข้้อง
ในความรุุนแรงหรืือการคุุกคามจาก
ความรุุนแรงอาจถููกดำำ�เนิินการตาม
มาตรการทางวิินััยสููงสุุด ซึ่่�งรวมถึึง
การยุุติิการจ้้างงาน และการดำำ�เนิินคดีี

ทางอาญาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นด้้วย คุุณควร
รายงานการคุุกคามและการกระทำำ�ที่่�
รุุนแรงทั้้�งหมดต่่อหััวหน้้างานของคุุณ
ตััวแทนฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลในพื้้� นที่่�
หรืือ Honeywell Global Security
ทัันทีี หากคุุณรู้้�สึึกว่่ามีีใครบางคนกำำ�ลััง
ตกอยู่่ใ� นอัันตราย คุุณควรติิดต่่อ
เจ้้าหน้้าที่่�ในท้้องถิ่่�น
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู
นโยบายการป้้องกัันความรุุนแรง
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การจััดให้้มีีที่่�ทำำ�งานที่่�ถูก
ู สุุขลัักษณะและปลอดภััย
ด้้วยการบููรณาการการพิิจารณาด้้านสุุขภาพ ความปลอดภััย และ
สิ่่�งแวดล้้อมในทุุกด้้านของธุุรกิิจ เราปกป้้องบุุคลากรและสิ่่�งแวดล้้อม
บรรลุุการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนและผลิิตผลที่่�เติิบโต ขัับเคลื่่�อนการปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบที่่�บัังคัับใช้้ทั้้ง
� หมด และพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�ขยายขีีด
ความสามารถที่่�ยั่ง
่ � ยืืนของโลกของเรา ระบบการจััดการด้้านสุุขภาพ
ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม การดููแลผลิิตภััณฑ์์ และความยั่่ง� ยืืน
(Health, Safety, and Environment, Product Stewardship,
and Sustainability - HSEPS) สะท้้อนค่่านิิยมของเราและช่่วย
ให้้เราบรรลุุวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจ การปฏิิบััติิตามระบบการจััดการ
HSEPS ของเราช่่วยให้้มั่น
่ � ใจว่่าพนัักงาน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ของเรายัังคงปลอดภััย การไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของ HSEPS
อย่่างรู้้�เท่่าทััน รวมถึึงข้้อกำำ�หนดในการรายงานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์
HSEPS ถืือเป็็นการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณของเรา หากเราเชื่่�อว่่า
มีีสภาพการทำำ�งานใดที่่�ไม่่ปลอดภััย เราต้้องหยุุดทำำ�งานในทัันทีี หาก
ต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดอ่่านหััวข้้อ "การปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม"
เราต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอาคารสถานที่่�ของเราปลอดภััย
ตลอดเวลา ซึ่่�งหมายความว่่า เราอนุุญาตให้้เฉพาะบุุคคลที่่�ได้้รัับ
อนุุญาตเข้้าใช้้สถานที่่�ทำำ�งานของเราเท่่านั้้�น หากคุุณเชื่่�อว่่ามีีใคร
บางคนกำำ�ลัังพยายามเข้้าถึึงสถานที่่�ของ Honeywell อย่่าง
ไม่่เหมาะสม โปรดติิดต่่อ Honeywell Global Security
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ถาม Rosalie ทำำ�งานเป็็นช่่างเทคนิิคภาคสนาม
ซึ่่�งให้้บริิการบำำ�รุุงรัักษาอุุ ปกรณ์์ที่่�ไซต์์
งานของลููกค้้า ระหว่่างการเข้้าให้้บริิการ
Rosalie ถููกขอให้้รีีบและข้้ามขั้้�นตอนปกติิ
ในการวิิเคราะห์์อัันตรายจากงานให้้เสร็็จสิ้้�น
Rosalie ทราบดีีว่่าการข้้ามการประเมิินนี้้�
ขััดต่่อข้้อกำำ�หนดของ Honeywell ที่่�มีีจุุด
ประสงค์์เพื่่�อตรวจสอบอัันตราย แต่่ลูก
ู ค้้า
กำำ�ลัังเร่่งให้้เธอทำำ�งานให้้เสร็็จเพื่่�อจะได้้นำำ�
อุุ ปกรณ์์กลัับมาออนไลน์์โดยไม่่เสีียเวลา
เนื่่�องจากเธอเคยทำำ�งานในพื้้� นที่่�นี้้�มาแล้้ว
หลายครั้้�งโดยไม่่มีีอัันตรายที่่�ไม่่คาดคิิด เธอ
ควรจะข้้ามการประเมิินอัันตรายและทำำ�งานให้้
เสร็็จเร็็วขึ้้�นเพื่่�อทำำ�ให้้ลูก
ู ค้้าพอใจหรืือไม่่
ตอบ ไม่่ แต่่มีก
ี ารปฏิิบััติิที่่�เธอควรทำำ� ระบบการ
จััดการ HSEPS ของเราจะระบุุข้้อกำำ�หนด
และสร้้างโปรแกรมต่่าง ๆ เช่่น การประเมิิน
อัันตรายจากงานเพื่่�อระบุุและจััดการความ
เสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เช่่นเดีียวกัับข้้อกำำ�หนดของ
Honeywell ทั้้�งหมด เราต้้องปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนด HSEPS ทุุกที่่�ที่่�เราทำำ�งาน Rosalie
ควรหารืือเกี่่�ยวกัับข้้อกำำ�หนดของ Honeywell
กัับลููกค้้า จากนั้้�นจึึงทำำ�การประเมิินอัันตราย
จากงานให้้เสร็็จสิ้้�นก่่อนที่่�จะทำำ�งานให้้เสร็็จ
หรืือหยุุดงาน และส่่งต่่อไปยัังหััวหน้้างาน
ของเธอเพื่่�อค้้นหาวิิธีแ
ี ก้้ปััญหาให้้กัับลููกค้้า
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ถาม Qiang มีีหน้้าที่่�ในการรวบรวม
ถุุงมืือที่่�ใช้้สำำ�หรับ
ั การจััดการสาร
เคมีีอัันตรายและกำำ�จััดทิ้้�งในถััง
ขยะที่่�กฎหมายกำำ�หนด ซึ่่�งอยู่่�อีีก
ด้้านหนึ่่�งของพื้้� นที่่�การผลิิต เมื่่�อ
โรงงานต้้องทำำ�การผลิิตจำำ�นวน
มากอย่่างรวดเร็็ว ผู้้�จััดการ
โรงงานขอให้้พนัักงานทุุกคน
ทำำ�งานอย่่างปลอดภััยแต่่ต้้อง
ทัันตามกำำ�หนดอย่่างรวดเร็็ว ถััง
ขยะทั่่�วไปตั้้�งอยู่่�ติิดกัับสถานที่่�
ปฏิิบััติิงานของ Qiang เพื่่�อช่่วย
เพื่่�อนร่่วมงานทำำ�ตามคำำ�สั่่ง
� ผลิิต
Qiang สามารถทิ้้�งถุุงมืือที่่�ใช้้
จััดการกัับสารเคมีีอัันตรายในถััง
ขยะทั่่�วไปได้้หรืือไม่่
ตอบ ไม่่ แต่่มีีการปฏิิบััติิที่่�เขาควรทำำ�
ระบบการจััดการ HSEPS
ของ Honeywell เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�
อาจเกิิดขึ้้� นและเป็็นข้้อกำำ�หนดใน
โรงงานแห่่งหนึ่่�ง โดยพิิจารณา
ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายที่่�บัังคัับ
ใช้้กัับการดำำ�เนิินงานของโรงงาน
และกำำ�หนดโปรแกรมเพื่่�อให้้แน่่ใจ
ว่่าเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดทาง
กฎหมายเหล่่านั้้�น Honeywell
ปฏิิบััติิตามกฎหมายทั้้�งหมด
รวมถึึงกฎหมาย HSEPS ใน
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ทุุกที่่�ที่่�ดำำ�เนิินการ ดัังนั้้�น Qiang
จึึงต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางปฏิิบััติิ
ในการกำำ�จััดของเสีียที่่�กำำ�หนด
ต่่อไป อย่่างไรก็็ตาม เขาควรเพิ่่�ม
โอกาสในการใช้้หลัักการแบบลีีน
เพื่่�อลดเวลาการขนส่่งถุุงมืือที่่�
เปื้้� อนผ่่านกระบวนการปรัับปรุุง
อย่่างต่่อเนื่่�องของโรงงาน โดยให้้
วางภาชนะกำำ�จััดขยะที่่�อนุุญาตไว้้
ใกล้้กัับสถานที่่�ปฏิิบััติิงานของเขา
ถาม Henry เป็็นผู้้�จััดการโครงการ
สำำ�หรับ
ั การเริ่่�มต้้นการผลิิต
สำำ�หรับ
ั ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ โครงการ
นี้้�ล่่าช้้ากว่่ากำำ�หนดและทีีมงาน
ก็็รู้้�สึึกกระตืือรืือร้้นที่่�จะทำำ�ให้้เร็็ว
ขึ้้�นและทัันตามกำำ�หนดเวลา ใน
ระหว่่างการประชุุมโครงการราย
สััปดาห์์ คู่่�ค้้าของผู้้�จำำ�หน่่ายกล่่าว
ว่่าการซื้้� อและติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร
ใหม่่ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรับ
ั โครงการ
สามารถเร่่งได้้เนื่่�องจากอุุ ปกรณ์์
ถููกต้้องตามกฎหมาย และไม่่
จำำ�เป็็นต้้องมีีการตรวจสอบ
ความปลอดภััยเพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้
มีีเวลาเหลืือและโครงการกลัับ
มาทัันตามกำำ�หนดเวลา Henry
ควรอนุุมัติ
ั ิการซื้้� ออุุ ปกรณ์์ใหม่่
โดยไม่่ต้้องมีีการตรวจสอบ HSE
หรืือไม่่

ตอบ ไม่่ แต่่มีีการปฏิิบััติิที่่�เขาควร
ทำำ� Henry ควรว่่าจ้้างตััวแทน
HSE เพื่่�อดำำ�เนิินการตรวจสอบ
อุุปกรณ์์ที่่�เสนอเพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่าเป็็น
ไปตามข้้อกำำ�หนดการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
รวมถึึงของ Honeywell แม้้ว่่า
ผู้้�จำำ�หน่่ายจะระบุุว่่าอุุปกรณ์์ถููก
ต้้องตามข้้อกำำ�หนด แต่่ก็็ขึ้้�นอยู่่�
กัับ Henry ที่่�จะว่่าจ้้าง HSE
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการดำำ�เนิิน
การตรวจสอบเพื่่�อตรวจสอบ
อุุปกรณ์์ว่่าตรงตามข้้อกำำ�หนด
ของ Honeywell การข้้ามการ
ตรวจสอบอาจส่่งผลให้้เกิิดการ
ละเมิิดกฎระเบีียบด้้านความ
ปลอดภััยและความเสี่่�ยงด้้าน
ความปลอดภััยที่่�อาจเกิิดขึ้้� นกัับ
เพื่่�อนร่่วมงานของ Henry
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เราควรดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของ Honeywell
โดยปราศจากอิิทธิิพล
ภายนอกหรืืออคติิ
ส่่วนบุุคคล และควร
ดำำ�เนิินการตััดสิน
ิ ใจ
ทางธุุรกิิจโดยยึึดผล
ประโยชน์์สูง
ู สุุดของ
Honeywell เป็็นหลััก
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หลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์
ทัับซ้้อน

| ข
 องกำำ�นััลและการเลี้้�ยง
รัับรองทางธุุรกิิจ

ในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งในหน้้าที่่�ของ
เราในการรัักษาชื่่�อเสีียงของบริิษััท เรา
ต้้องหลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�ไม่่
เหมาะสม “ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน” จะเกิิด
ขึ้้� นเมื่่�อผลประโยชน์์ส่่วนตััวของพวกเรา
เกี่่�ยวข้้องหรืือมีีแนวโน้้มว่่าจะเกี่่�ยวข้้อง
กัับความสามารถในการดำำ�เนิินงานของ
เราโดยไม่่มีีอคติิ เราจะต้้องไม่่มีีส่่วนร่่วม
ในผลประโยชน์์ การลงทุุน หรืือสมาคม
ใดที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
หากคุุณมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจ
เกิิดขึ้้� นหรืือที่่�เกิิดขึ้้� นจริิง คุุณต้้องเปิิด
เผยทัันทีีโดยพููดคุุยกัับหััวหน้้างานของ
คุุณหรืือโดยส่่งเรื่่�องผ่่าน พอร์์ทััลส่่ง
เรื่่�องผลประโยชน์์ทัับซ้้อน ผลประโยชน์์
ทัับซ้้อนเป็็นเรื่่�องที่่�สามารถหลีีกเลี่่�ยง
ได้้ง่่ายหากมีีการเปิิดเผยล่่วงหน้้า

การพััฒนาความสััมพัันธ์์ในการทำำ�งานที่่�
แน่่นแฟ้้นกัับลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ และ
คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจอื่่�น ๆ มีีความสำำ�คััญต่่อ
การเติิบโตของเรา ในบางครั้้�ง จึึงต้้อง
มีีของกำำ�นััลและการเลี้้�ยงรัับรองทาง
ธุุรกิิจเพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์เหล่่า
นี้้� แต่่เราต้้องใช้้ความระมััดระวัังเป็็น
พิิเศษเมื่่�อเสนอหรืือรัับความเอื้้�อเฟื้้� อ
ทางธุุรกิิจ การแลกเปลี่่�ยนของกำำ�นััล
และการเลี้้�ยงรัับรองอาจส่่งผลให้้เกิิดผล
ประโยชน์์ทัับซ้้อน หากไม่่จััดการอย่่าง
เหมาะสม ก็็อาจนำำ�ไปสู่่�การจ่่ายเงิินที่่�ไม่่
เหมาะสม การติิดสิินบน หรืือการทุุจริิต
คุุณไม่่สามารถรัับหรืือให้้ของกำำ�นััล
ความช่่วยเหลืือ หรืือการเลี้้�ยงรัับรอง
ใด ๆ หากทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อจุุดประสงค์์ที่่�ไม่่
เหมาะสม หรืือหากคุุณรู้้�ว่่ามัันจะเป็็น
การละเมิิดนโยบายของเรา กฎหมาย
หรืือนโยบายเกี่่�ยวกัับของขวััญของ
บริิษััทผู้้�รัับ

หััวข้้อต่่อไปนี้้�จะอธิิบายถึึงสถานการณ์์
ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
คุุณควรทราบว่่าผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
อาจเกิิดขึ้้� นได้้เมื่่�อสมาชิิกในบ้้านหรืือ
ในครอบครััวของคุุณเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร

โดยทั่่ว� ไปแล้้วเราสามารถให้้หรืือรัับ
ของกำำ�นััล ความช่่วยเหลืือ หรืือการ
เลี้้�ยงรัับรองได้้ตราบเท่่าที่่�สิ่่�งของนั้้�น:
• ไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�รัับรู้้�สึึกว่่าเป็็นภาระผููกพััน
หรืือให้้ในลัักษณะของภาระผููกพััน
• ไม่่อยู่่�นอกเหนืือหลัักปฏิิบััติิทางธุุรกิิจ
ที่่�ยอมรัับกัันโดยทั่่ว� ไปในท้้องถิ่่�น

การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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• ไม่่สามารถตีีความว่่าเป็็นสิินบน
หรืือเงิินใต้้โต๊๊ะได้้
• ไม่่ละเมิิดกฎหมายที่่�มีีผลบัังคัับใช้้
นโยบายของบริิษััท หรืือนโยบาย
ของบริิษััทผู้้�รัับ
• ไม่่ใช่่การร้้องขอ
กฎเหล่่านี้้�ใช้้ไม่่ได้้กัับสื่่�อส่่งเสริิมการขาย
ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ซึ่�ง
่ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ทำำ�การโฆษณาทั่่ว� ไป โดยที่่�ไม่่ได้้มา
จากการร้้องขอ อาทิิ ดิินสอ กระดาษ
จดบัันทึึก และปฏิิทิินที่่�มีีตราประทัับ
ตราบที่่�สิ่่�งที่่�ให้้เหล่่านั้้�นไม่่ได้้ก่่อให้้เกิิด
หรืือมีีท่่าทีีว่่าจะก่่อให้้เกิิดภาระผููกพััน
ใด ๆ นอกจากนี้้� ในการปฏิิบััติิตาม
ธรรมเนีียมของประเทศ ตามประเพณีี
ตราบเท่่าที่่�สิ่่�งที่่�ได้้รัับไม่่ได้้เป็็นการ
ละเมิิดกฎหมายใด ๆ ไม่่สามารถ
ตีีความว่่าเป็็นสิินบน และไม่่ทำำ�ให้้
คุุณหรืือ Honeywell ต้้องอัับอาย
หากมีีการเปิิดเผยเรื่่�องดัังกล่่าว
ไม่่ควรรัับของกำำ�นััลจากซััพพลายเออร์์
หรืือผู้้�ที่่�จะเป็็นซััพพลายเออร์์ (หรืือ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจอื่่�น ๆ หรืือผู้้�ที่่�จะ
เป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ) ในระหว่่างหรืือ
ในขณะติิดต่่อเพื่่�อเจรจาต่่อรองด้้าน
สััญญากัับซััพพลายเออร์์ นอกจากนี้้�
เราควรหลีีกเลี่่�ยงการร้้องขอของกำำ�นััล
จากซััพพลายเออร์์หรืือพัันธมิิตรทาง
ธุุรกิิจอื่่�น ๆ สำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานของ
Honeywell หรืือเพื่่�อให้้รางวััลพนัักงาน
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เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
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ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร

คุุณควรขอคำำ�แนะนำำ� หากคุุณไม่่
แน่่ใจว่่าคุุณควรจะให้้หรืือรัับของ
กำำ�นััลหรืือการเลี้้�ยงรัับรองทางธุุรกิิจ
หรืือไม่่ คุุณต้้องปรึึกษาผู้้�บัังคัับ
บััญชาของคุุณล่่วงหน้้าก่่อนเลี้้�ยง
รัับรองหรืือให้้ของกำำ�นััลแก่่ลููกค้้า
กฎหมายที่่�เข้้มงวดกว่่าจะควบคุุมการให้้
ของกำำ�นััลแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ กฎหมาย
เหล่่านี้้�ไม่่ได้้มีีผลบัังคัับใช้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น แต่่ยััง
มีีผลครอบคลุุมถึึงพนัักงานองค์์กร
รััฐวิิสาหกิิจอีีกด้้วย คุุณต้้องปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับเหล่่านี้้�
อย่่างเคร่่งครััด ห้้ามเสนอหรืือยอมรัับ
ไมตรีีจิิตทางธุุรกิิจหากการกระทำำ�ดััง
กล่่าวเป็็นการละเมิิดกฎหมายหรืือ
ระเบีียบข้้อบัังคัับ จะทำำ�ให้้ Honeywell
เป็็นที่่�อัับอาย หรืือสะท้้อนผลในทางลบ
ต่่อชื่่�อเสีียงของบริิษััท สำำ�หรัับข้้อมููล
เพิ่่�มเติิม โปรดดููที่่�ส่ว่ น “ไม่่มีก
ี ารติิด
สิินบนเชิิงพาณิิชย์แ
์ ละไม่่มีก
ี ารจ่่ายเงิิน
ที่่�ไม่่เหมาะสมให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ” ของ
จรรยาบรรณของเราและนโยบายของ
เราเกี่่�ยวกัับ การแสดงไมตรีีจิตท
ิ าง
ธุุรกิิจสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐบาลสหรััฐฯ
ความสััมพัันธ์์กัับรััฐบาล และ การต่่อ
ต้้านการทุุจริิต หากคุุณมีีคำำ�ถามหรืือข้้อ
กัังวลใด ๆ โปรดปรึึกษาฝ่่ายกฎหมาย

การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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ถาม: ในการประชุุมนอกสถาน
ที่่� ผู้้�จำำ�หน่่ายที่่�ให้้บริิการกัับ
Honeywell มาหลายเดืือน
แล้้วเชิิญ Denisha ไปรัับ
ประทานอาหารกลางวััน เธอ
ตอบรัับคำำ�เชิิญ และอนุุญาต
ให้้ผู้้�จำำ�หน่่ายรายย่่อยเป็็นผู้้�
ชำำ�ระค่่าอาหาร การกระทำำ�
ของเธอเหมาะสมหรืือไม่่
ตอบ: มื้้� ออาหารตามวาระและของ
กำำ�นััลเล็็กน้้อยจะเป็็นที่่�ยอมรัับ
ได้้ตามปกติิ ตราบใดที่่�พวก
เขาไม่่ตั้้ง
� คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับจุุด
มุ่่ง
� หมายของ Denisha คุุณ
ต้้องปรึึกษาผู้้�บัังคัับบััญชา
ของคุุณล่่วงหน้้าก่่อนการ
เลี้้�ยงรัับรองหรืือให้้ของ
กำำ�นััลแก่่ลููกค้้า หััวหน้้างาน
ควรประเมิินวััตถุุประสงค์์
ทางธุุรกิิจสำำ�หรัับมื้้�ออาหาร
สถานที่่�ติิดตั้้�งและราคาของ
มื้้�ออาหาร และความถี่่�ของ
คำำ�เชิิญของผู้้�จำำ�หน่่าย

ถาม: Anna กำำ�ลัังวางแผนงานจััด
งานวีีไอพีีสำำ�หรับ
ั ลููกค้้าทั้้�งภาค
รััฐและเอกชน โดยจะมีีการจััด
เตรีียมอาหารและของกำำ�นััลให้้
กัับผู้้�เข้้าร่่วม กฎหมายท้้องถิ่่�น
จำำ�กััดมููลค่่าของของกำำ�นััลและ
การต้้อนรัับสำำ�หรับ
ั เจ้้าหน้้าที่่�รัฐ
ั
ซึ่่�งหมายความว่่าผู้้�เข้้าร่่วมบาง
คนไม่่สามารถรัับประทานอาหาร
และ/หรืือรัับของกำำ�นััลได้้ Anna
คิิดว่า่ จะเป็็นการไม่่ให้้เกีียรติิแขก
หากแขกบางคนไม่่ได้้รับ
ั ของ
กำำ�นััล ดัังนั้้�นเธอจึึงต้้องการมอบ
ของกำำ�นััลแบบเดีียวกัันให้้ผู้้�เข้้า
ร่่วมประชุุมทุุกคนต่่อจากนี้้�ไป
Anna ควรทำำ�อย่่างไร
ตอบ: โดยทั่่ว� ไป พนัักงานของ
Honeywell สามารถให้้ของกำำ�นััล
และการต้้อนรัับตามนโยบายของ
Honeywell และกฎหมายที่่�บัังคัับ
ใช้้ได้้ ในกรณีีนี้้� มีีข้อ
้ จำำ�กััดทาง
กฎหมายเกี่่�ยวกัับมููลค่่าของของ
กำำ�นััลและการต้้อนรัับเจ้้าหน้้าที่่�
รััฐบางแห่่งที่่� Honeywell ต้้อง
ปฏิิบััติิตาม Anna ควรติิดต่่อ
แผนกความซื่่�อสััตย์์และการปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบเพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ�
และการอนุุมััติิก่่อนดำำ�เนิินการกัับ
กิิจกรรม และไม่่ควรเพิิกเฉยต่่อ
ข้้อจำำ�กััดของกฎหมายท้้องถิ่่�น
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| ผลประโยชน์์ทางการเงิิน
ในฐานะพนัักงานของ Honeywell เรา
ควรหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััท
ใด ๆ ที่่�เรามีีผลประโยชน์์ทางการเงิิน
ส่่วนบุุคคลอยู่่� เนื่่�องจากอาจมีีบาง
สถานการณ์์ที่่�สามารถก่่อให้้เกิิดผล
ประโยชน์์ทางการเงิินส่่วนบุุคคลกัับ
บริิษััทที่่� Honeywell ทำำ�ธุุรกิิจด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม สถานการณ์์ดัังกล่่าวควร
ได้้รัับการตรวจสอบโดยฝ่่ายกฎหมาย
หรืือฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดและความซื่่�อสััตย์์เพื่่�อกำำ�หนด
แนวทางการปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมที่่�สุุด

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา

นอกจากนี้้� คุุณไม่่สามารถได้้รัับหรืือ
รัักษาผลประโยชน์์ทางการเงิินที่่�มีี
นััยสำำ�คััญในลููกค้้า คู่่�แข่่ง หรืือหุ้้�นส่่วน
ธุุรกิิจที่่�ทำำ�ธุุรกิิจด้้วย หรืืออาจทำำ�ธุุรกิิจ
กัับ Honeywell เว้้นแต่่คุุณจะได้้รัับ
การอนุุมััติิจากฝ่่ ายกฎหมาย ตรวจ
สอบให้้แน่่ใจเสมอว่่าคุุณสามารถ
ตััดสิินใจทางธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผล
ประโยชน์์สููงสุุดของ Honeywell

ถาม: Artie ได้้รับ
ั การร้้องขอให้้อยู่่�
ในคณะกรรมการขององค์์กร
ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรในท้้องถิ่่�น
ที่่�ช่ว่ ยรีีไซเคิิลและซ่่อมแซม
คอมพิิวเตอร์์และอุุ ปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�ใช้้แล้้วเพื่่�อ
ประโยชน์์ของเยาวชนที่่�ด้้อย
โอกาส ไม่่มีีการทัับซ้้อนกััน
ระหว่่างสิ่่�งที่่�องค์์กรนี้้�ทำำ�กัับ
ธุุรกิิจของ Honeywell
และความมุ่่�งมั่่�นของ Artie
ในฐานะสมาชิิกคณะกรรมการ
คืือการเข้้าร่่วมการประชุุม
(นอกเวลาทำำ�การของ
Honeywell) ทบทวน
แผนธุุรกิิจ และหารืือ
เกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ Artie
สามารถเป็็นสมาชิิกคณะ
กรรมการได้้หรืือไม่่
ตอบ: ควร แม้้ว่า่ สิ่่�งนี้้�จะไม่่แสดงถึึง
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนกัับความ
รัับผิิดชอบของ Artie ต่่อ
Honeywell แต่่ Artie ยัังคง
ควรแจ้้งสิ่่�งนี้้�ต่่อผู้้�จััดการ หรืือ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล หรืือผ่่าน
พอร์์ทััลส่ง
่ เรื่่�องผลประโยชน์์
ทัับซ้้อน และได้้รัับการอนุุมััติิ
ล่่วงหน้้าก่่อนที่่�จะรัับตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการ นอกจาก
นี้้� Artie ควรตรวจสอบให้้
แน่่ใจว่่ากิิจกรรมเหล่่านี้้�จะ
เกิิดขึ้้�นนอกเวลาทำำ�งานของ
Honeywell และไม่่รบกวน
การทำำ�งาน Honeywell
ของเขา โปรดดูู นโยบาย
การรัับใช้้ภายนอกองค์์กร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
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| การจ้้างงานภายนอก
บางครั้้�ง คุุณอาจต้้องการมีีส่่วนร่่วม
ในการทำำ�งานนอกบริิษััทของเรา ใน
การทำำ�เช่่นนั้้�น คุุณต้้องแน่่ใจว่่าการ
จ้้างงานภายนอกใด ๆ ไม่่ได้้สร้า้ ง
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน เราจะต้้องไม่่ใช้้
ทรััพย์์สิินทั้้�งที่่�จัับต้้องได้้และจัับต้้องไม่่
ได้้ของ Honeywell รวมทั้้�งเอกสาร
ทรััพย์์สิินสารสนเทศ อาคารสถาน
ที่่� และทรััพย์์สิินทางปััญญาในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่ของ Honeywell

ถาม: J
 ohn เป็็นผู้้�จััดการฝ่่ายสื่่�อสาร และในตอนเย็็นและวัันหยุุดสุดสั
ุ ปด
ั าห์์จะ
ทำำ�งานเป็็นโค้้ชทีีมฟุุ ตบอลที่่�วิท
ิ ยาลััยชุุมชน ตอนนี้้�เป็็นช่่วงท้้ายฤดููกาล
และ John ต้้องการให้้ทีีมของเขาเข้้ารอบชิิงชนะเลิิศให้้ได้้ เขาทำำ�งาน
ภายใต้้กำำ�หนดเวลาที่่�เข้้มงวด ดัังนั้้�นเขาจึึงสงสััยว่า่ เขาจะขอผู้้�ใต้้บัง
ั คัับ
บััญชาเพื่่�อช่่วยเขาวางแผนสำำ�หรับ
ั การขนส่่งของเกมที่่�กำำ�ลัังจะมาถึึงได้้
หรืือไม่่ John สามารถขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�ใต้้บัง
ั คัับบััญชาสำำ�หรับ
ั
งานฟุุ ตบอลที่่�ทำำ�นอกเหนืือเวลางานนี้้�ได้้หรืือไม่่
ตอบ: ไม่่ การขอให้้ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาช่่วยเรื่่�องงานฟุุตบอล ซึ่่�งเป็็นงานที่่�ทำำ�
นอกเหนืือเวลางานของเขาเป็็นการใช้้ทรััพยากรของ Honeywell
อย่่างไม่่เหมาะสม และเป็็นการสร้้างผลประโยชน์์ทัับซ้้อน โปรดสัังเกต
ว่่าในสถานการณ์์นี้้� John ควรแจ้้งผู้้�บัังคัับบััญชาว่่าเขามีีกิิจกรรม
เพิ่่�มเติิมนอกเวลาทำำ�การของ Honeywell โดยการเป็็นโค้้ช และ
ไม่่ได้้ใช้้ทรััพยากรของ Honeywell ไปในการทำำ�กิิจกรรมนั้้�น

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล

| ธุ
 ุรกิิจกัับเพื่่� อนและสมาชิิก
ในครอบครััว
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับสมาชิิกใน
ครอบครััวและเพื่่�อน ๆ อาจส่่งผลให้้เกิิด
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนหรืือลัักษณะความ
ขััดแย้้ง ด้้วยเหตุุผลนี้้� คุุณไม่่ควรมีีส่่วน
ร่่วมหรืือพยายามโน้้มน้้าวกระบวนการ
ประมููล เจรจา หรืือทำำ�สััญญาระหว่่าง
ตััวคุุณเอง สมาชิิกในครอบครััว หรืือ
เพื่่�อนสนิิทกัับ Honeywell กฎนี้้�มีีผล
บัังคัับใช้้แม้้ในสถานการณ์์ทางอ้้อมที่่�
ซึ่่�งคุุณ สมาชิิกในครอบครััว หรืือเพื่่�อน
สนิิทของคุุณ เป็็นเจ้้าของหรืือทำำ�งาน
ในนามของบริิษััทอื่� ่นที่่� Honeywell ทำำ�
หรืือกำำ�ลัังพิิจารณาว่่าจะทำำ�ธุุรกิิจด้้วย
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ถาม: S
 am ทำำ�งานในฝ่่ายจััดซื้้�อและต้้องการสั่่�งซื้้�อชิ้้�นส่่วนของ Honeywell
� ก
กัับบริิษััทจััดจำ�หน่
ำ
่ายของลููกพี่่ลู
ู น้้องของเขา Sam สามารถจััดหาชิ้้�น
� ก
ส่่วนของ Honeywell จากบริิษััทลููกพี่่ลู
ู น้้องของเขาได้้หรืือไม่่
ตอบ: S
 am ควรเปิิดเผยความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทของลููกพี่่�ลููกน้้องของเขากัับ
หััวหน้้างาน และถอนตััวเองออกจากการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสมาชิิก
ในครอบครััวหรืือเพื่่�อนสนิิท บริิษััทของลููกพี่่�ลููกน้้องของเขาอาจมีีคุุณสมบััติิ
ที่่�จะแข่่งขัันในธุุรกิิจของ Honeywell หากมีีคุุณสมบััติิตามแนวทางการจััด
ซื้้�อจััดจ้้างมาตรฐานของ Honeywell Sam ถููกถอนออกจากการตััดสิินใจ
จััดซื้้�อจััดจ้้าง และการจััดซื้้�อจััดจ้้างนั้้�นมีีผลประโยชน์์แยกออกจากกัันและ
ปฏิิบััติิตามกฎการจััดซื้้�อจััดจ้้างมาตรฐานปกติิที่่�ใช้้กัับซััพพลายเออร์์ทุุกราย
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| ค
 วามสััมพัันธ์์เชิิงบัังคัับบััญชาที่่�ไม่่เหมาะสม
เราจำำ�เป็็นต้้องหลีีกเลี่่�ยงความสััมพัันธ์์ระหว่่างหััวหน้้าและ
ลููกน้้องที่่�ไม่่เหมาะสม เนื่่�องจากสามารถก่่อให้้เกิิดเรื่่�อง
อื้้�อฉาวทางกฎหมายกัับบริิษััท และเกิิดมุุมมองของการ
เลืือกที่่�รัักมัักที่่�ชัังและการปฏิิบััติิอย่่างลำำ�เอีียงระหว่่าง
เพื่่�อนร่่วมงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�สภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ ดัังนั้้�น เราจึึงไม่่สามารถ
เป็็นผู้้�บัังคัับบััญชาโดยตรงหรืือโดยอ้้อม มีีอิิทธิพลต่
ิ
่อ
ค่่าตอบแทนหรืือความก้้าวหน้้าในอาชีีพของ หรืือทำำ�งาน
ภายใต้้การบัังคัับบััญชาของสมาชิิกในครอบครััว หรืือ
บุุคคลที่่�เรามีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิด
ิ ด้้วย ไม่่ว่่าความสััมพัันธ์์
นั้้�นจะมีีเรื่่�องชู้้�สาวเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องด้้วยหรืือไม่่ก็็ตาม

ถาม: Salma มีีพนัักงานไม่่เพีียงพอในขณะนี้้�และต้้องการ
่�งานปิิกนิิกของครอบครััว
จ้้างใครสัักคนโดยเร็็วที่่�สุด ที่
ุ
� ก
ลููกพี่่ลู
ู น้้องของ Salma บอกว่่าเธอกำำ�ลัังหางานอยู่่�
� ก
Salma บอกให้้ลูก
ู พี่่ลู
ู น้้องของเธอสมััครตำำ�แหน่่งนี้้�
โดยเร็็วที่่�สุด
ุ
ตอบ: สิ่่�งนี้้�อาจก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนหรืืออาจดููเหมืือน
ว่่าเป็็นผลประโยชน์์ทัับซ้้อนหากลููกพี่่�ลููกน้้องของ Salma
อยู่่ภ
� ายใต้้เธอ แม้้ว่า่ จะไม่่มีข้
ี อ
้ ห้้ามทั่่ว� ไปสำำ�หรัับสมาชิิก
ในครอบครััวที่่�ทำำ�งานที่่� Honeywell แต่่ Salma ควร
เปิิดเผยความสััมพัันธ์์ในครอบครััวของเธอในระหว่่าง
กระบวนการสรรหาและจ้้างงาน เธอควรถอนตััวจาก
การตััดสิินใจจ้้างงาน และควรปฏิิบััติิตามกระบวนการ
และการควบคุุมพนัักงานและการจััดการตามปกติิ

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล

| ผลประโยชน์์ส่่วนตััวที่่�ไม่่เหมาะสม
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนอาจเกิิดขึ้้� นเมื่่�อกรรมการ เจ้้า
หน้้าที่่� หรืือลููกจ้้าง หรืือสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิด
ิ
ของเขาหรืือเธอ ได้้รัับผลประโยชน์์ส่่วนตััวที่่�ไม่่เหมาะสม
เนื่่�องจากตำำ�แหน่่งของเขาหรืือเธอที่่� Honeywell ผล
ประโยชน์์ดัังกล่่าวอาจรวมถึึงของกำำ�นััลหรืือเงิินกู้้�จาก
นิิติิบุุคคลหรืือบุุคคลที่่�บริิษััทของเราทำำ�ธุุรกิิจด้้วย เรา
ต้้องหลีีกเลี่่�ยงการรัับผลประโยชน์์ที่่�ไม่่เหมาะสมดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนยัังเกิิดขึ้้� นได้้หาก
พนัักงานของ Honeywell ช่่วยเหลืือคู่่�แข่่งในเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวกัับความเสีียหายของ Honeywell ตััวอย่่าง
เช่่น การให้้ข้้อมููลลัับกัับคู่่�สมรสหรืือพัันธมิิตรที่่�
ทำำ�งานให้้กัับคู่่�แข่่ง อาจก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับ
ซ้้อนและเป็็นการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณของเรา
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ถาม: J
 ane ทำำ�งานในแผนกจััดซื้้�อที่่� Honeywell เธอและ
เพื่่�อนบางคนกำำ�ลัังทำำ�งานเพื่่�อเริ่่�มต้้นธุุรกิิจของตนเอง
ในด้้านการพิิมพ์์ 3D Jane ทำำ�การวางแผนธุุรกิิจหลััง
เลิิกงานและวัันหยุุดสุดสั
ุ ปด
ั าห์์ เธอยัังได้้รับ
ั มอบหมาย
ให้้รับ
ั รายละเอีียดการกำำ�หนดราคาของซััพพลายเออร์์ที่่�มีี
ศัักยภาพ Jane ใช้้ระบบของ Honeywell และดึึงข้้อมููล
การกำำ�หนดราคาของซััพพลายเออร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องบางราย 
การกระทำำ�ของ Jane มีีอะไรผิิดปกติิหรืือไม่่
ตอบ:  ควร กิิจกรรมนี้้�ก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อน Jane ไม่่
ควรใช้้ข้อ
้ มููลของ Honeywell เพื่่�อผลประโยชน์์ส่ว่ นตััว
ของเธอ หรืือใช้้หรืือทำำ�งานเพื่่�อธุุรกิิจส่่วนตััวในสถานที่่�ของ
Honeywell หรืือในช่่วงเวลาทำำ�การของ Honeywell

หลัักการ
พื้้�นฐานของ
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เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา

| โอกาสทางธุุรกิิจขององค์์กร
เพื่่�อที่่�จะทำำ�การตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
อย่่างถููกต้้องในนามของ Honeywell
เราจะต้้องไม่่แข่่งขัันกัับบริิษััทของเรา
ซึ่่�งหมายความว่่า เราไม่่ควรใช้้โอกาส
ทางธุุรกิิจหรืือการลงทุุนใด ๆ ที่่�เรา
รัับทราบเพราะตำำ�แหน่่งงานของเรา
ที่่� Honeywell หรืือจากทรััพย์์สิน
ิ
หรืือข้้อมููลของบริิษััทเพื่่�อประโยชน์์
ของตััวเอง และเราจะต้้องไม่่สนัับสนุุน
ให้้ใครก็็ตามใช้้โอกาสทางธุุรกิิจหรืือ
การลงทุุนดัังกล่่าวเพื่่�อประโยชน์์
ส่่วนบุุคคล ซึ่่�งรวมถึึงสมาชิิกใน
ครอบครััวและเพื่่�อนของเราด้้วย

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา

การรัักษาทรััพย์สิ
์ น
ิ และ
ข้้อมููลของบริิษััท
| ท
 รัพย์สน
ิ ทางกายภาพ
ของ Honeywell
การโจรกรรม ความเสีียหาย
ความประมาท และของเสีียมีีผลโดยตรง
ต่่อความสำำ�เร็็จของบริิษััท เราจึึง
ต้้องให้้คำำ�มั่น
่ � ที่่�จะปกป้้องทรััพย์์สิน
ิ ทาง
กายภาพของบริิษััทจากการโจรกรรม
ความเสีียหาย การสููญหาย หรืือ
การใช้้ในทางที่่�ผิด
ิ ซึ่่�งรวมถึึงอาคาร
ยานพาหนะ อุุปกรณ์์ทางธุุรกิิจ สิินค้้า
และวััสดุุสิ้้�นเปลืืองของเรา หากคุุณสงสััย

ว่่ามีีพฤติิกรรมการฉ้้อโกงหรืือการขโมย
ใด ๆ คุุณควรรายงานให้้ผู้้�จััดการหรืือ
ผู้้�บัังคัับบััญชาของคุุณทราบในทัันทีี
อาจมีีการอนุุญาตให้้ใช้้งานอุุปกรณ์์ของ
บริิษััทเพื่่�อการส่่วนตััว เช่่น โทรศััพท์์
อิินเทอร์์เน็็ต เป็็นบางกรณีีตามความ
เหมาะสม และเราต้้องแน่่ใจว่่าการใช้้
งานส่่วนบุุคคลของเราอยู่่ใ� นขอบเขตที่่�
กำำ�หนด ไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อความสามารถ
ในการทำำ�งานให้้กัับ Honeywell และไม่่
ละเมิิดนโยบายของบริิษััทหรืือกฎหมาย
ห้้ามใช้้อาคารสถานที่่�ของ Honeywell
เพื่่�อประโยชน์์ส่ว่ นบุุคคลหรืือเพื่่�อ
ประโยชน์์ของบุุคคลหรืือองค์์กรอื่่�น
และคุุณจะต้้องคืืนทรััพย์์สิน
ิ ใด ๆ ของ
บริิษััทที่่�คุุณครอบครองอยู่่ใ� ห้้กัับบริิษััท
เมื่่�อการจ้้างงานของคุุณสิ้้�นสุุดลง

| ข้
อ
้ มููลลัับของ
Honeywell
เราทุุกคนได้้รัับความไว้้วางใจให้้เก็็บข้้อมููล
ที่่�เป็็นความลัับของบริิษััทของเรา เราจะ
ต้้องปกป้้องข้้อมููลที่่�สำ�คัั
ำ ญนี้้�ไว้้ตลอด
เวลา ซึ่่�งโดยทั่่ว� ไปครอบคลุุมถึึง ข้้อมููล
ใด ๆ ที่่�ไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณชน ซึ่่�ง
อาจมีีประโยชน์์ต่่อคู่่�แข่่งหรืือบุุคคล
อื่่�น ๆ หรืืออาจเป็็นอัันตรายต่่อบริิษััท
หากมีีการเปิิดเผยข้้อมููล ตััวอย่่าง
ได้้แก่่ แผนธุุรกิิจหรืือการตลาด ข้้อมููล
ซััพพลายเออร์์ การออกแบบผลิิตภััณฑ์์
กระบวนการผลิิต ข้้อมููลการขายสิินค้้าที่่�
มีีอยู่่แ
� ละในอนาคต และข้้อมููลพนัักงาน

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร

เราต้้องไม่่อนุุญาตให้้บุุ คคลที่่�ไม่่
ได้้รัับอนุุญาตเข้้าถึึงข้้อมููลลัับของ
Honeywell เราต้้องดููแลไม่่ให้้
สููญหาย วางผิิดที่่� หรืือทิ้้�งข้้อมููล
ลัับ (หรืือเทคโนโลยีีที่่�มีีข้้อมููลดััง
กล่่าว รวมทั้้�งคอมพิิวเตอร์์ แล็็ปท็็อป
โทรศััพท์์มืือถืือ อุุปกรณ์์พกพา
และซอฟต์์แวร์์) โดยไม่่มีีใครดููแล
นอกจากนี้้� หากเราสููญเสีียอุุปกรณ์์
ของบริิษััทหรืือสิ่่�งของที่่�มีีข้้อมููลลัับ
ของ Honeywell (เช่่น แล็็ปท็็อป
โทรศััพท์์ หรืืออื่่�น ๆ ของ Honeywell)
เราควรรายงานการสููญหายไปยััง
Honeywell Global Security ทัันทีี
นอกจากนี้้� เราไม่่สามารถหารืือ
เกี่่�ยวกัับข้้อมููลลัับของ Honeywell
ซึ่่�งอาจได้้ยิินหรืือมองเห็็นได้้โดยผู้้�ที่่�
ไม่่เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งรวมถึึงสถานที่่�
สาธารณะ เช่่น อาคารผู้้�โดยสารใน
สนามบิิน รถไฟ และร้้านอาหาร
นอกจากนี้้�ยัังมีีพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งที่่�
Honeywell เช่่น ห้้องสุุขาของ
บริิษััทและห้้องพััก เราสามารถให้้
สิิทธิิการเข้้าถึึงข้้อมููลลัับกัับเพื่่�อน
ร่่วมงานที่่�มีีความจำำ�เป็็นทางธุุรกิิจ
ที่่�ถููกกฎหมายที่่�จะต้้องทราบข้้อมููล
เท่่านั้้�น เราต้้องไม่่ใช้้ข้้อมููลลัับเกี่่�ยวกัับ

บริิษััทเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนบุุคคล หรืือ
เปิิดเผยข้้อมููลลัับให้้บุุ คคลอื่่� นทราบ
เพื่่�อผลประโยชน์์ของบุุคคลเหล่่านั้้�น
เราต้้องไม่่ส่่งอีี เมลข้้อมููลลัับของ
Honeywell ไปยัังบััญชีีอีีเมลส่่วน
บุุคคล และเราต้้องส่่งคืืนข้้อมููลลัับ
ของ Honeywell ที่่�อยู่่�ใน

ความครอบครองของเราก่่อนวััน
สุุดท้้ายของการจ้้างงาน
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู
นโยบายความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
และ นโยบายการจำำ�แนกและ
การจััดการข้้อมููล

ถาม  รถของ Sam ถููกบุุกรุุกและแล็็ปท็็อปของเขาถููกขโมยไป Sam
ควรทำำ�อย่่างไร
ตอบ Sam ควรแจ้้งความกัับตำำ�รวจ แจ้้งผู้้�จััดการ และยื่่�นแบบฟอร์์ม
แล็็ปท็็อปสููญหาย/ถููกขโมย หาก Sam ไม่่สามารถเข้้าถึึงคอมพิิวเตอร์์
ได้้ เขาควรติิดต่่อ เจ้้าหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้าน IT เพื่่�อขอความ
ช่่วยเหลืือในการยื่่�นแบบฟอร์์ม พนัักงานไม่่ควรทิ้้�งอุุปกรณ์์ใด ๆ
ไว้้ในรถที่่�จอดไว้้โดยไม่่มีผู้้�ดูู
ี แล ถึึงแม้้ว่า่ จะล็็อครถไว้้แล้้วก็็ตาม
ถาม Tina สงสััยว่า่ ระบบของเธอถููกบุุกรุุกหลัังจากคลิิกลิิงก์์ในอีีเมลที่่�
ดููเหมืือนว่่าจะเชื่่�อถืือได้้ Tina ควรทำำ�อย่่างไร
ตอบ Tina ควรใช้้ปุ่่ม
� "รายงานข้้อความ" บนแถบเครื่่�องมืือ Outlook เพื่่�อ
รายงานอีีเมล หรืือหากไม่่มีี ให้้ส่ง
่ อีีเมลที่่�เป็็นปััญหาเป็็นไฟล์์แนบไปยััง
CIRT (Cyber Incident Response Team - ทีีมรัับมืือเหตุุการณ์์ทาง
ไซเบอร์์) เนื่่�องจากเธอเชื่่�อว่่าระบบของเธอถููกบุุกรุุก Tina ควรยกระดัับ
เหตุุการณ์์ด้้วยการตอบกลัับอีีเมลอััตโนมััติิซึ่�ง
่ CIRT ส่่งที่่�มีห
ี มายเลขตั๋๋�ว
ถาม Wil สงสััยว่า่ อีีเมลในกล่่องจดหมายของเขาเป็็นฟิิชชิิง (การหลอกลวง)
เขาไม่่แน่่ใจว่่าต้้องทำำ�อย่่างไรจึึงถามเพื่่�อนร่่วมงานว่่าเธอคิิดว่า่ เป็็น
ฟิิชชิิงหรืือไม่่ มีีอะไรอีีกไหมที่่�เขาควรทำำ� 
ตอบ ถููกต้้อง Wil ควรรายงานอีีเมลที่่�น่่าสงสััยไปยััง CIRT ทัันทีีโดยคลิิกปุ่่ม
�
"รายงานข้้อความ" บนแถบเครื่่�องมืือ Outlook หรืือหากไม่่มีี ให้้ส่ง
่
อีีเมลที่่�เป็็นปััญหาเป็็นไฟล์์แนบไปยััง CIRT ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องถามเพื่่�อนร่่วม
งานหรืือผู้้�บัังคัับบััญชา เนื่่�องจากมีีความเสี่่�ยงที่่�ก่่อให้้เกิิดการกระจาย
อีีเมลหรืือการคลิิกที่่�ลิิงค์์หรืือไฟล์์แนบที่่�ประสงค์์ร้า้ ยโดยไม่่ได้้ตั้้ง
� ใจ

การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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| ท
 รััพย์สิ
์ น
ิ ทางปััญญาของ
Honeywell
พวกเราทำำ�งานอย่่างขยัันขัันแข็็งเพื่่�อ
ปกป้้องทรััพย์์สิินทางปััญญาของบริิษััท
“ทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญา” รวมถึึงสิิทธิบััตร
ิ
เครื่่�องหมายการค้้า ลิิขสิิทธิ์์� หรืือ
ทรััพย์์สิินที่่�จัับต้้องไม่่ได้้อื่� ่น ๆ ของบริิษััท
เช่่น ความคิิด สิ่่�งประดิิษฐ์์ กระบวนการ
หรืือการออกแบบที่่�สร้า้ งขึ้้� นในช่่วงเวลา
ของบริิษััท โดยใช้้ค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท
การใช้้ทรััพยากรของบริิษััท หรืือภายใน
ขอบเขตหน้้าที่่�การงานของเรา เราจะ
ระบุุสิ่่�งประดิิษฐ์์ใหม่่ ๆ ที่่�เราทำำ�ขึ้้�นและ
จะส่่งพวกมัันไปยัังฝ่่ ายกฎหมายเพื่่�อขอ
รัับการคุ้้�มครองสิิทธิบััตร
ิ
ลิิขสิิทธิ์์� หรืือ
ความลัับทางการค้้า คุุณควรรายงาน
หากสงสััยว่่ามีีการใช้้ทรััพย์์สิินทาง
ปััญญาของบริิษััทในทางที่่�ผิิดต่่อฝ่่ าย
กฎหมาย

| เ คารพสิิทธิิในทรััพย์สิ
์ น
ิ
ทางปััญญาของผู้้�อื่่�น
เราเคารพสิิทธิใิ นทรััพย์์สิินทางปััญญา
ของผู้้�อื่่�น ซึ่่�งหมายความว่่าเราต้้อง
ไม่่ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� เครื่่�องหมายการค้้า
หรืือสิิทธิบััตร
ิ
ของผู้้�อื่่�นโดยเจตนา เรา
ไม่่สามารถดาวน์์โหลดซอฟต์์แวร์์ที่่�
ไม่่ได้้รัับอนุุญาตลงในคอมพิิวเตอร์์
ของบริิษััท หรืือทำำ�ซ้ำ��ำ เผยแพร่่ หรืือ
แจกจ่่ายเนื้้�อหาที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์� เราจะไม่่
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ดาวน์์โหลดเพลง รููปถ่่าย และวิิดีีโอ
โดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมจากเจ้้าของ
โดยชอบธรรม และเราจะไม่่เปิิดเผย
หรืือใช้้ข้้อมููลลัับของอดีีตนายจ้้าง
โปรดดููนโยบายการอนุุญาตให้้ใช้้
ทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาของ Honeywell
สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม

ถาม: Emilie มัักจะทำำ�งานในช่่วงพัักกลางวััน รัับโทรศัั พท์์ทางธุุรกิิจที่่�ร้า้ น
อาหารและในพื้้� นที่่�ส่่วนกลางในอาคาร ทุุกคนรอบตััวเธอดููเหมืือนจะมีี
ส่่วนร่่วมในการสนทนาของตััวเอง ดัังนั้้�นเธอจึึงถืือว่่าพวกเขาไม่่สนใจ
เธอจริิง ๆ เธอสามารถพูู ดคุุยเรื่่�องธุุรกิิจของ Honeywell ในลัักษณะ
นี้้�ได้้หรืือไม่่
ตอบ: แล้้วแต่่สถานการณ์์ Emilie สามารถใช้้โทรศััพท์์ในสถานที่่�สาธารณะ
ได้้ แต่่เธอต้้องใช้้ความระมััดระวัังเป็็นอย่่างมากเมื่่�อพููดคุุยเรื่่�องธุุรกิิจ
ของ Honeywell เธอไม่่ควรที่่�จะพููดถึึงข้้อมููลลัับใด ๆ ในสถานที่่�
สาธารณะแม้้เธอจะสัันนิิษฐานว่่าคนอื่่�นไม่่ฟัง
ั การสนทนาของเธอ
ถาม: Troy ใช้้แล็็ปท็็อปของ Honeywell ในการเดิินทางของบริิษััทเพื่่�อ
ที่่�เขาจะได้้ใช้้เวลาว่่างบนเครื่่�องบิิน รถไฟ พื้้� นที่่�นั่่ง
� รอ และสถานที่่�
สาธารณะอื่่�น ๆ ในการทำำ�งานกัับเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
การกระทำำ�นี้้�เป็็นปััญหาหรืือไม่่
ตอบ: อาจจะเป็็น เพราะเราไม่่อาจทราบได้้ว่่าใครที่่�นั่่ง
� อยู่่�ข้้าง ๆ หรืือเดิินผ่่านไป
มาในสถานที่่�สาธารณะ เมื่่�อใช้้แล็็ปท็็อปหรืืออุุปกรณ์์ที่่�คล้้ายกัันในสถานที่่�
สาธารณะเพื่่�อธุุรกิิจของบริิษััท คุุณต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุุณสามารถ
ปกป้้องหน้้าจอของคุุณจากผู้้�ที่่�เฝ้้ าดููได้้ตลอดเวลา นอกจากนี้้� คุุณจะ
ต้้องล็็อกและรัักษาความปลอดภััยเวิิร์ก
์ สเตชัันของคุุณเมื่่�อไม่่ได้้ใช้้งาน
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การใช้้ทรััพยากรเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
Honeywell มีีระบบการสื่่�อสารทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�หลากหลายไว้้ให้้พวก
เราเข้้าถึึงเพื่่�อใช้้ในการทำำ�งานประจำำ�
วััน ซึ่่�งรวมถึึงระบบคอมพิิวเตอร์์และ
โทรศััพท์์ แล็็ปท็็อป โทรศััพท์์มืือถืือ
อุุปกรณ์์พกพา และซอฟต์์แวร์์ เรามีีหน้้า
ที่่�ปกป้้องระบบและเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�
ตลอดเวลา ซึ่่�งหมายความว่่าเราทุุกคน
ต้้องทำำ�หน้้าที่่�ของเราในการป้้องกััน
ความเสีียหาย อัันตราย ความสููญเสีีย
และการเข้้าถึึงทรััพยากรเหล่่านี้้�โดยไม่่
ได้้รัับอนุุญาต และคุุณควรปฏิิบััติิตาม
มาตรการรัักษาความปลอดภััยและระบบ
ควบคุุมภายในที่่�มีอ
ี ยู่่�ทั้้ง
� หมดกัับแหล่่ง
ข้้อมููลที่่�คุุณใช้้ ล็็อกและรัักษาความ
ปลอดภััยเวิิร์ก
์ สเตชััน แล็็ปท็็อป หรืือ
อุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ของคุุณเสมอ หากถููก
ทิ้้�งไว้้โดยไม่่มีใี ครดููแลในที่่�สาธารณะหรืือ
ในสถานที่่�ของ Honeywell แม้้จะเป็็น
เวลาสั้้�น ๆ เก็็บรัักษารหััสผ่่านสำำ�หรัับเข้้า
ใช้้งานอุุปกรณ์์ของ Honeywell และ
บััญชีีต่่าง ๆ ไว้้ให้้ปลอดภััย ไม่่บอกรหััส
เข้้าสู่่�ระบบกัับบุุคคลที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต
ในกรณีีที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องเปิิดเผยรหััสผ่่าน
ของคุุณกัับตััวแทนที่่�ได้้รัับอนุุญาตเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ในการสนัับสนุุนทางเทคนิิค
ให้้เปลี่่�ยนรหััสผ่่านของคุุณทัันทีีเมื่่�อ
ปััญหาทางเทคนิิคของคุุณได้้รัับการแก้้ไข
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โปรดจำำ�ไว้้ว่า่ ข้้อความอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (เช่่น
อีีเมล ระบบส่่งข้้อความทัันทีี และข้้อความ
ตััวอัักษร) เป็็นบัันทึึกถาวรของการ
สื่่�อสารของคุุณ บัันทึึกการสื่่�อสารเหล่่า
นี้้�อาจได้้รัับการเปลี่่�ยนแปลงและส่่งต่่อ
ไปได้้โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากคุุณ ด้้วย
เหตุุผลนี้้� โปรดใช้้ความระมััดระวัังเป็็น
พิิเศษเมื่่�อร่่างข้้อความอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือ
จดหมายใด ๆ บนหััวจดหมายของบริิษััท
หรืือเมื่่�อใช้้ทรััพยากรของ Honeywell
โปรดใช้้วิจ
ิ ารณญาณและหลัักคุุณธรรม
ที่่�เหมาะสมเมื่่�อใช้้ระบบและเทคโนโลยีี
เหล่่านี้้� ใช้้เฉพาะระบบ อุุปกรณ์์ สื่่�อบัันทึึก
ข้้อมููล และ/หรืือบริิการที่่�ได้้รัับการ
อนุุมััติิเท่่านั้้�นในการประมวลผล จััดเก็็บ
หรืือส่่งข้้อมููลของ Honeywell อย่่า
ติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์ที่่�ไม่่ได้้รัับการอนุุมััติิ
บนคอมพิิวเตอร์์ของ Honeywell
เซิิร์ฟ
์ เวอร์์เครืือข่่าย หรืือแหล่่งข้้อมููล
อื่่�น ๆ ของ Honeywell โดยไม่่ได้้รัับ
อนุุญาตล่่วงหน้้าจากฝ่่าย IT ของ
Honeywell อย่่าเห็็นด้้วยกัับข้้อตกลง
ของบุุคคลที่่�สาม เช่่น ข้้อตกลงบริิการ

คลาวด์์หรืือคลิิกผ่่านในนามของ
Honeywell อย่่าดาวน์์โหลดหรืือส่่ง
เนื้้�อหาที่่�ไม่่เหมาะสม โจ่่งแจ้้งทางเพศ
ผิิดกฎหมาย หรืือล่่วงละเมิิดผ่่าน
แหล่่งข้้อมููลเหล่่านี้้� และคุุณไม่่ควร
ใช้้ทรััพยากรเหล่่านี้้�เพื่่�อดำำ�เนิินงาน
ภายนอก คุุณไม่่ควรคาดหวัังความ
เป็็นส่่วนตััวเมื่่�อใช้้ทรััพยากรของบริิษััท
เนื่่�องจาก Honeywell อาจตรวจสอบ
การใช้้ทรััพยากรของบริิษััทเป็็นการ
ส่่วนตััว ในขอบเขตที่่�กฎหมายท้้องถิ่่�น
อนุุญาต อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ควร
ทราบคืือ บริิษััทของเราจะไม่่เข้้าไปยุ่่ง
�
เกี่่�ยวกัับชีีวิตส่
ิ ว่ นตััวของเรา เว้้นแต่่
การกระทำำ�ของเราจะถููกห้้ามโดยกฎหมาย
ทำำ�ให้้ประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งานของเรา
ลดลง หรืือส่่งผลเสีียต่่อสภาพแวดล้้อม
การทำำ�งานของเราหรืือชื่่�อเสีียงของ
Honeywell
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู
นโยบายการใช้้ทรััพยากร
ข้้อมููลที่่�ยอมรัับได้้
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เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

ถาม Tammy กำำ�ลัังรีีเฟรชแล็็ปท็็อป
ของเธอ ช่่างเทคนิิคของศููนย์์
แก้้ไขปััญหาของ Honeywell
ขอรหััสเข้้าสู่่�ระบบของเธอเพื่่�อ
ทำำ�การย้้ายไฟล์์และกำำ�หนดค่่า
แล็็ปท็็อปเครื่่�องใหม่่ เธอควรจะ
ให้้ข้อ
้ มููลนี้้�หรืือไม่่
ตอบ ศููนย์์แก้้ไขปััญหาของ Honeywell
มีีช่า่ งเทคนิิคที่่�ได้้รัับอนุุญาต
Tammy สามารถให้้รหััสแก่่
ช่่างเทคนิิค หรืือเธออาจจะอยู่่�
ใกล้้ ๆ เพื่่�อคอยเข้้าสู่่�ระบบให้้
ทุุกครั้้�ง ในระหว่่างกระบวนการ
ปรัับปรุุง ในระหว่่างกระบวนการ
รีีเฟรช Tammy ควรตรวจสอบ
ให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีก
ี ารเข้้าถึึงข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล ข้้อมููลที่่�ควบคุุมการ
ส่่งออก หรืือข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อน
อื่่�น ๆ โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจาก
ช่่างเทคนิิคของศููนย์์แก้้ไขปััญหา
ของ Honeywell เมื่่�อกระบวนการ
ปรัับปรุุงเสร็็จเรีียบร้้อยแล้้ว
Tammy ควรเปลี่่�ยนรหััสผ่่าน
ทัันทีี หากเคยให้้รหััสเข้้าสู่่�ระบบ
แก่่ช่า่ งเทคนิิคที่่�ได้้รัับอนุุญาต

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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ถาม Jon ทำำ�งานในร้้านกาแฟใกล้้ ๆ
โดยใช้้อุุปกรณ์์ของ Honeywell
หลัังเลิิกงาน เขาออกจากระบบ
เครืือข่่าย Honeywell และ
เชื่่�อมต่่อกัับ Wi-Fi ส่่วนตััวเพื่่�อ
ดาวน์์โหลดรายการทีีวีีที่่�เขา
โปรดปรานลงในคอมพิิวเตอร์์
การกระทำำ�เช่่นนี้้�เหมาะสมหรืือไม่่
ตอบ ก
 ารใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ที่่�ไม่่ใช่่ทาง
ธุุรกิิจโดยจำำ�กััดซึ่่�งไม่่ได้้เป็็นการ
ใช้้เวลาและ/หรืือทรััพยากรของ
บริิษััทในทางที่่�ผิด
ิ และไม่่ได้้ฝ่่าฝืืน
ตััวอัักษรและเจตนารมณ์์ของ
นโยบายของ Honeywell ก็็อาจ
ได้้รัับอนุุญาตให้้ทำำ�ได้้โดยเป็็นไป
ตามดุุลพิินิิจของผู้้�จััดการของ
Honeywell รายการโทรทััศน์์
อาจเป็็นสิ่่�งที่่�มากเกิินไปในการ
ใช้้งานที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ แต่่ก็็
ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานการณ์์ พนัักงาน
ควรปฏิิบััติิตนอย่่างมีีจริิยธรรม
และถููกกฎหมาย และจะต้้องได้้
รัับการอนุุญาตจากผู้้�จััดการ
เสมอ เมื่่�อต้้องการใช้้ทรััพย์สิ
์ น
ิ
ของ Honeywell ไปในกิิจกรรม
ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ เพื่่�อหลีีก
เลี่่�ยงภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ จำำ�
ไว้้ว่า่ จะต้้องไม่่ใช้้เครืือข่่าย Wi-Fi
สาธารณะแบบเปิิดเพราะเครืือ
ข่่ายดัังกล่่าวไม่่ได้้รัับการปกป้้อง
ในกรณีีที่่�การเชื่่�อมต่่อดัังกล่่าว
เป็็นตััวเลืือกเดีียว ต้้องใช้้ VPN

ถาม Mary กำำ�ลัังทำำ�งานในโครงการ
ที่่�มีีความละเอีียดอ่่อนกัับ
ซััพพลายเออร์์ที่่�เป็็นบุุคคล
ภายนอก และต้้องการแบ่่งปััน
ข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนกัับ
ซััพพลายเออร์์เพื่่�อให้้งาน
เสร็็จสมบููรณ์์ ขนาดไฟล์์มีีขนาด
ใหญ่่มาก และซััพพลายเออร์์
แนะนำำ�ให้้ Maria อััปโหลดไฟล์์
เข้้าในระบบคลาวด์์ของบุุคคล
ที่่�สาม Mary ควรทำำ�อย่่างไร
ตอบ Mary ควรใช้้วิธี
ิ ก
ี ารโอนถ่่ายที่่�
ได้้รัับอนุุมััติิจาก Honeywell IT
ก่่อน หากจำำ�เป็็นต้้องใช้้วิธี
ิ อื่
ี � ่น ให้้
หารืือกัับฝ่่าย IT ของ Honeywell
เพื่่�อขออนุุมััติิในการใช้้โซลููชัันของ
บุุคคลที่่�สาม โปรดทราบว่่าไม่่
สามารถย้้ายการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดในการส่่งออกและ
ข้้อมููลที่่�ถููกจำำ�กััดไปยัังบริิการ
คลาวด์์ใด ๆ ได้้ ติิดต่่อ เจ้้าหน้้าที่่�
การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในการ
ส่่งออก ของคุุณเพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ�
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เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
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| ไ ซต์์สื่่�อทางสัังคมและ
เครืือข่่าย
สื่่�อทางสัังคมได้้เปลี่่�ยนวิิธีที่
ี ่�พวกเรา
หลายคนใช้้แบ่่งปัันข้้อมููลในแต่่ละวััน
ในขณะที่่�สื่� ่อทางสัังคมสร้้างโอกาส
ใหม่่ ๆ ในการสื่่�อสารและการทำำ�งาน
ร่่วมกััน สื่่�อดัังกล่่าวยัังนำำ�ความรัับ
ผิิดชอบเพิ่่�มเติิมที่่�เราต้้องรู้้�และปฏิิบััติิ
ตาม ไซต์์ "สื่่�อทางสัังคม" ประกอบ
ด้้วยเว็็บไซต์์และแหล่่งข้้อมููลออนไลน์์
จำำ�นวนมาก ซึ่่�งรวมถึึงไซต์์เครืือข่่าย
สัังคม (เช่่น Facebook, Twitter,

ถาม: Rita รู้้�สึึกตื่่�นเต้้นกัับโครงการ
ธุุรกิิจใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพสำำ�หรับ
ั
Honeywell ซึ่่�งอาจเพิ่่�มรายได้้
ให้้กัับธุุรกิิจได้้อย่่างมาก Rita
ต้้องการแบ่่งปัันความตื่่�นเต้้น
และข่่าวนี้้�บน Facebook ของ
ตน การกระทำำ�นี้้�เป็็นปััญหา
หรืือไม่่
ตอบ: แม้้ว่า่ Rita มีีสิทธิ์์
ิ ที่
� ่�จะแชร์์อารมณ์์
ของเธอในเครืือข่่ายสื่่�อทาง
สัังคมของเธอ แต่่ Rita ในฐานะ
พนัักงานของ Honeywell ไม่่
ได้้รัับอนุุญาตให้้แบ่่งปัันข้้อมููล
ที่่�เป็็นความลัับหรืือข้้อมููลที่่�เป็็น
กรรมสิิทธิ์์เ� กี่่�ยวกัับการลงทุุน
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นของบริิษััท
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Instagram, Snapchat, YouTube
และ LinkedIn) บล็็อก ไซต์์แบ่่งปััน
รููปภาพและวิิดีีโอ ฟอรััม และห้้องสนทนา
และอื่่�น ๆ อีีกมากมาย หากตำำ�แหน่่งงาน
ของคุุณที่่� Honeywell ทำำ�ให้้คุุณต้้อง
ทำำ�การโพสต์์ข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ดัังกล่่าว
ในฐานะตััวแทนของ Honeywell คุุณ
จะต้้องทำำ�เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจ
ของ Honeywell เท่่าที่่�ได้้รัับอนุุญาต
เท่่านั้้�น และจะต้้องโพสต์์เฉพาะข้้อมููลที่่�
สอดคล้้องกัับหลัักจรรยาบรรณนี้้�และ
นโยบายของบริิษััท ในการปฏิิสััมพัันธ์์

ทาง "สื่่�อสัังคมออนไลน์์" ส่่วนตััวของ
คุุณ ให้้กระทำำ�อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
สิ่่�งที่่�คุุณโพสต์์อาจส่่งผลเสีียต่่อชื่่�อ
เสีียงของ Honeywell ระมััดระวััง
ในการปกป้้องชื่่�อเสีียงของเราตลอด
เวลา ห้้ามโพสต์์ข้้อมููลลัับเกี่่�ยวกัับ
Honeywell หรืือเพื่่�อนร่่วมงาน ลููกค้้า
ซััพพลายเออร์์ หรืือพัันธมิิตรทาง
ธุุรกิิจของเราบนเว็็บไซต์์ดัังกล่่าว

ถาม Carlos รู้้�สึึกตื่่�นเต้้นกัับข้้อตกลง
ทางธุุรกิิจที่่�เขีียนขึ้้�นในห้้องข่่าว
ของ Honeywell Carlos อยาก
จะแบ่่งปัันความตื่่�นเต้้นและ
แชร์์ข่า่ วนี้้�ลงใน LinkedIn และ
Twitter ของเขา วิิธีีการใดเป็็น
วิิธีีที่่�ถูก
ู ต้้องสำำ�หรับ
ั Carlos ใน
การแบ่่งปัันข่่าวนี้้�ในสื่่�อทางสัังคม
ของตน

� วชาญด้้านการตลาด
ถาม: Ron ผู้้�เชี่่ย
กำำ�ลัังอ่่านบทความออนไลน์์ที่่�มีี
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ของ
Honeywell ซึ่่�งเขาเห็็นว่่าไม่่
ถููกต้้อง Ron ตอบกลัับในส่่วน
ของการแสดงความคิิดเห็็นของ
บทความนั้้�นในทัันทีี การกระทำำ�
ของรอนเหมาะสมหรืือไม่่

ตอบ ตราบใดที่่� Carlos ระบุุว่่า
Honeywell เป็็นนายจ้้างปััจจุุบััน
ของเขา และเขาได้้เปิิดเผยความ
สััมพัันธ์์ของเขากัับ Honeywell
ในทวีีตของเขาด้้วย เขาก็็สามารถ
แชร์์ลิิงก์์ไปยัังเรื่่�องราวของห้้อง
ข่่าวได้้ อีีกทั้้�งเขายัังสามารถรีีทวีต
ี
หรืือแชร์์โพสต์์ใด ๆ ที่่�อยู่่บ
� นช่่อง
ทางภายนอกอย่่างเป็็นทางการ
ของ Honeywell ได้้อีีกด้้วย

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู
นโยบายสื่่�อทางสัังคม

ตอบ: แม้้ว่า่ Ron จะมีีเจตนาดีี แต่่
เขาไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้พูู ด
แทน Honeywell Ron ควร
แจ้้งผู้้�จััดการของเขาและทีีม
สื่่�อสาร เพื่่�อให้้เป็็นผู้้�ตอบ
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การหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ข้อ
้ มููล
ภายใน
เพื่่�อเป็็นการปกป้้องนัักลงทุุน กฎหมาย
เกี่่�ยวกัับหลัักทรััพย์์ได้้กำำ�หนดให้้บุุคคลที่่�
ใช้้ "ข้้อมููลภายในที่่�มีส
ี าระสำำ�คััญ" เกี่่�ยวกัับ
บริิษััทเพื่่�อซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
นั้้�น ๆ มีีความผิิดตามกฎหมาย "ข้้อมููล
ภายในที่่�มีส
ี าระสำำ�คััญ" ได้้แก่่ข้อ
้ มููลที่่�
ไม่่มีก
ี ารเปิิดเผยโดยทั่่ว� กัันให้้นัักลงทุุน
ทั่่ว� ไปทราบ และหากถููกเปิิดเผย ข้้อมููลนี้้�
อาจส่่งผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์
หรืือมีีอิิทธิพลต่
ิ
่อการตััดสิินใจซื้้�อ ขาย
หรืือถืือครองหลัักทรััพย์์ของคุุณ
ตััวอย่่างของข้้อมููลภายในที่่�มีส
ี าระ
สำำ�คััญอาจรวมถึึง: รายได้้ที่่�ไม่่ได้้แจ้้ง
ล่่วงหน้้า การควบรวมกิิจการ การเข้้า
ซื้้�อกิิจการ และการจำำ�หน่่าย ผลของคดีี
ความที่่�สำ�คัั
ำ ญ การเปลี่่�ยนแปลงการ
ควบคุุม และการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง หรืือเหตุุการณ์์ด้้านความ
ปลอดภััยทางไซเบอร์์ที่่�สำ�คัั
ำ ญ รายการ
เหล่่านี้้�เป็็นเพีียงตััวอย่่างคร่่าว ๆ และ
ข้้อมููลภายในที่่�มีส
ี าระสำำ�คััญอาจมีีขึ้้�น
โดยเกี่่�ยวเนื่่�องกัับเหตุุการณ์์อื่� ่น ๆ ที่่�ไม่่
ได้้ระบุุไว้้ในที่่�นี้้� คุุณควรศึึกษา นโยบาย
การใช้้ข้อ
้ มููลภายในเพื่่�อซื้้�อขายหลััก
ทรััพย์์ สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
เกี่่�ยวกัับข้้อมููลภายในที่่�มีส
ี าระสำำ�คััญ
ในระหว่่างช่่วงเวลาที่่�คุุณทำำ�งานกัับ
Honeywell คุุณอาจได้้ทราบถึึง
ข้้อมููลภายในที่่�มีส
ี าระสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
Honeywell หรืือบริิษััทอื่� ่น ๆ ซึ่่�งเป็็น
ข้้อมููลที่่�ไม่่ได้้ประกาศออกสู่่�สาธารณะ
คุุณอาจเข้้าถึึงข้้อมููลภายในที่่�มีส
ี าระ
สำำ�คััญได้้ผ่า่ นหน้้าที่่�การงานของคุุณ
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กัับ Honeywell หรืือผ่่านวิิธีอื่
ี � ่น ๆ เช่่น
การเข้้าร่่วมการประชุุมที่่�เป็็นทางการ
หรืือไม่่เป็็นทางการ การได้้ยิน
ิ การสนทนา
หรืือการดููเอกสารบนเครื่่�องถ่่ายเอกสาร
การใช้้ข้อ
้ มููลนี้้�หรืือการถ่่ายทอดข้้อมููล
นี้้�แก่่ผู้้�อื่� ่นเพื่่�อประโยชน์์ส่ว่ นตนหรืือ
ประโยชน์์ทางการเงิินถืือเป็็นการละเมิิด
ต่่อนโยบายเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้อ
้ มููลภายใน
ของเรา และอาจเป็็นการละเมิิดต่่อ
กฎหมายหลัักทรััพย์์

และพนัักงานในตำำ�แหน่่งสำำ�คััญอื่่�น ๆ
ของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมการ
คาดการณ์์ทางการเงิินและกิิจกรรม
อื่่�น ๆ) ถููกมองว่่ามีีข้อ
้ มููลภายในที่่�มีี
สาระสำำ�คััญและถููกกำำ�หนดให้้เป็็น "บุุคคล
ภายใน" บุุคคลเหล่่านี้้�อยู่่ภ
� ายใต้้ข้อ
้ จำำ�กััด
เพิ่่�มเติิม (เช่่น การอนุุมััติิใบอนุุญาต
ล่่วงหน้้า) ซึ่่�งมีีการอธิิบายอย่่างละเอีียด
มากขึ้้�นใน นโยบายการใช้้ข้อ
้ มููลภายใน
เพื่่�อซื้้�อขายหลัักทรััพย์์

เพื่่�อเป็็นการหลีีกเลี่่�ยงการละเมิิด
นโยบายการใช้้ข้อ
้ มููลภายในเพื่่�อซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์์ และกฎหมายหลัักทรััพย์์
ห้้ามไม่่ให้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�:

หากคุุณมีีข้อ
้ มููลภายในที่่�มีส
ี าระสำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับบริิษััท (รวมถึึง Honeywell)
คุุณสามารถซื้้� อขายหลัักทรััพย์์ของ
บริิษััทนั้้น
� ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อข้้อมููลดัังกล่่าว
ถููกเปิิดเผยต่่อสาธารณะแก่่นัักลงทุุน
ทั่่ว� ไปผ่่านแหล่่งสื่่�อที่่�เหมาะสม

• ซื้้�อหรืือขายหุ้้�นในบริิษััทใดก็็ตาม ซึ่่�ง
รวมถึึง Honeywell ไม่่ว่า่ จะโดยทาง
ตรงหรืือทางอ้้อม หรืือผ่่านสมาชิิก
ภายในครอบครััว บุุคคลอื่่�น ๆ หรืือ
องค์์กรต่่าง ๆ หากคุุณทราบข้้อมููล
ภายในที่่�มีส
ี าระสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับบริิษััท
ดัังกล่่าว
• แนะนำำ�ให้้บุุคคลอื่่�นซื้้�อหรืือขายหุ้้�น
ในบริิษััทใดก็็ตาม ซึ่่�งรวมถึึง
Honeywell หากคุุณทราบข้้อมููล
ภายในที่่�มีส
ี าระสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับบริิษััท
ดัังกล่่าว หรืือ
• ถ่่ายทอดข้้อมููลภายในที่่�มีส
ี าระสำำ�คััญ
แก่่ผู้้�อื่� ่นภายนอกบริิษััท เว้้นแต่่จำ�ำ เป็็น
สำำ�หรัับกิิจกรรมทางธุุรกิิจของบริิษััท
และอยู่่ภ
� ายใต้้การคุ้้�มครองการรัักษา
ความลัับ
บุุคคลบางคนเนื่่�องจากตำำ�แหน่่งของตน
กัับบริิษััท (รวมถึึงกรรมการ เจ้้าหน้้าที่่�

การละเมิิดกฎหมายหลัักทรััพย์์อาจทำำ�ให้้
บุุคคลมีีส่ว่ นต้้องรัับผิิดในผลที่่�ตามมา
ที่่�ร้า้ ยแรง ซึ่่�งรวมถึึงการฟ้้องร้้อง
ดำำ�เนิินคดีีทั้้ง
� ทางแพ่่งและทางอาญา
หากคุุณมีีข้อ
้ สงสััยหรืือต้้องการ
คำำ�แนะนำำ�ในเรื่่�องดัังกล่่าว โปรดปรึึกษา
ฝ่่ายกฎหมาย

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

ONE HONEYWELL
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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การสร้้างความ
สััมพัันธ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์ร่ว
่ มกัันกัับ
ลููกค้้าของเราเป็็น
สิ่่�งสำำ�คััญต่่อความ
สำำ�เร็็จของเราในฐานะ
บริิษััท เพื่่�อที่่�จะรัักษา
ความสััมพัันธ์์ดััง
กล่่าว เราจึึงต้้องจััดหา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ปลอดภััย
และมีีคุุณภาพ รวมทั้้�ง
ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายใน
ทุุกการโต้้ตอบสื่่�อสาร
ของเราทั้้�งกัับลููกค้้า
พาณิิชย์์และลููกค้้าที่่�
เป็็นหน่่วยงานของรััฐ

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร

การให้้บริิการผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการที่่�มีีคุุณภาพ
เรามุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะจััดหาผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการที่่�ตรงหรืือเกิินกว่่าความ
ต้้องการของลููกค้้าในด้้านคุุณภาพ
ความน่่าเชื่่�อถืือ และความคุ้้�มค่่า
เราต้้องปฏิิบััติิตามมาตรฐานการควบคุุม
คุุณภาพทั้้�งหมดที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของเรา ซึ่่�งประกอบด้้วยกฎหมาย
และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งขั้้�นตอน
การควบคุุมภายในที่่�ได้้รัับการออกแบบ
มาเพื่่�อยกระดัับความปลอดภััยและ

การผลิิตสิินค้้าอย่่างมีีคุุณภาพ
เรายัังต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ทั้้�งหมดในสััญญา และเคารพข้้อ
กำำ�หนดในส่่วนของลููกค้้าที่่�มา
พร้้อมกัับสััญญานั้้�นตลอดเวลา
นอกจากเราจะถืือว่่าการนำำ�เสนอ
สิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพเป็็น
ความรัับผิิดชอบของเราแล้้ว เรายัังถืือ
ว่่าซััพพลายเออร์์และคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจอื่่�น ๆ
ต้้องรัับผิิดชอบในการจััดหาผลิิตภััณฑ์์
และบริิการที่่�มีีคุุณภาพให้้แก่่เรา

ถาม: Min เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้น
� ระหว่่างการทดสอบสายการผลิิต
ตามปกติิ ขณะนี้้�ยัง
ั ไม่่ทราบขอบเขตของปััญหาที่่�อาจส่่งผลต่่อความ
ปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ และ Min ไม่่แน่่ใจว่่าต้้องทำำ�อย่่างไร Min ควร
พูู ดถึึงเรื่่�องนี้้�แม้้เธอจะไม่่รู้้�รายละเอีียดทั้้�งหมดหรืือไม่่
ตอบ: ควร การผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ที่่�อาจไม่่ปลอดภััยอาจส่่งผลให้้
ลููกค้้าและพนัักงานได้้รัับบาดเจ็็บ Min ควรรายงานปััญหาทัันทีี แม้้ว่า่
เธอจะไม่่แน่่ใจว่่าการผลิิตจะได้้รัับผลกระทบอย่่างไร Min ควรแจ้้ง
ให้้หััวหน้้างาน ผู้้�ติิดต่่อฝ่่ายประกัันคุุณภาพ หรืือตััวแทนด้้านสุุขภาพ
และความปลอดภััยรัับทราบปััญหาโดยเร็็วที่่�สุุด หาก Min คิิดว่่าข้้อ
กัังวลของเธอไม่่ได้้รัับการพิิจารณาอย่่างเพีียงพอ เธอควรพิิจารณา
ส่่งต่่อไปยัังฝ่่ายกฎหมายหรืือผ่่านทางสายด่่วน Access Integrity
ตามที่่�กล่่าวไว้้ใน “การขอคำำ�แนะนำำ�และการแจ้้งข้้อกัังวล”

การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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การค้้นหาโอกาสทางธุุรกิิจ
อย่่างเปิิดเผยและซื่่�อสััตย์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของเราในแหล่่งตลาด
สิินค้้าแสดงถึึงตััวตนของเราในฐานะ
บริิษััท ด้้วยการแข่่งขัันด้้านคุุณภาพ
ของสิินค้้าและบริิการของเรา เราจึึง
รัักษาชื่่�อเสีียงของ Honeywell ไว้้
ได้้ เราไม่่เคยคิิดหาวิิธีจำ
ี ำ�กััดโอกาส
ทางการแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งของเราใน
ลัักษณะที่่�ฉ้้อฉลหรืือหลอกลวง
นอกจากนี้้� เราจะไม่่เอารััดเอาเปรีียบ
บุุคคลใด ๆ โดยใช้้วิิธีใี นการตกลง
เจรจาที่่�ไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งหมายความ
ว่่าเราระมััดระวัังไม่่บิิดเบืือนคุุณภาพ
คุุณลัักษณะ หรืือความพร้้อมของ
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการของเรา
นอกจากนี้้� เราไม่่ดููหมิ่่�นหรืือกล่่าว
เท็็จเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ของคู่่�แข่่งของเรา เรามุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะได้้
ชััยชนะทางธุุรกิิจโดยอาศััยคุุณภาพ
ผลิิตภััณฑ์์และบุุคลากรของเรา ไม่่ใช่่
ด้้วยวิิธีก
ี ารใด ๆ อัันไม่่เหมาะสม

หลัักการ
พื้้�นฐานของ
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จรรยาบรรณของเรา
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อย่่างไร
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เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล

| ไ ม่่มีีการติิดสิินบน
เชิิงพาณิิชย์์และ
การจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสม
แก่่เจ้้าหน้้าที่่�รัฐ
ั
เราไม่่ควรเรีียกร้้อง ให้้ หรืือรัับสิินบน
เชิิงพาณิิชย์์หรืือเงิินสิินบนที่่�ไม่่ชอบด้้วย
กฎหมาย เรายัังควรระมััดระวัังเพื่่�อหลีีก
เลี่่�ยงไม่่ให้้เกิิดการกระทำำ�ที่่�มีีลัักษณะดััง
เช่่นการปฏิิบััติิอัันไม่่เหมาะสมดัังกล่่าว
“การติิดสิินบนเชิิงพาณิิชย์์” โดยทั่่ว� ไป
รวมถึึงสถานการณ์์ใด ๆ ที่่�พนัักงาน
ของ Honeywell หรืือบุุคคลที่่�กระทำำ�
การในนามของ Honeywell เสนอหรืือ
ให้้บางสิ่่�งที่่�มีีมููลค่่าโดยมีีเจตนาที่่�จะโน้้ม
น้้าวการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือการตััดสิินใจ
อย่่างไม่่เหมาะสม “การจ่่ายค่่าตอบแทน
สิินน้ำำ��ใจ” อัันมิิชอบด้้วยกฎหมาย โดย
ทั่่ว� ไปแล้้วได้้แก่่สถานการณ์์ที่่�พนัักงาน
คนใดคนหนึ่่�งได้้รัับผลประโยชน์์ส่่วน
ตนอัันไม่่เหมาะสมเพื่่�อเป็็นสิ่่�งแลก
เปลี่่�ยนในการดำำ�เนิินการหรืืองดเว้้น
การดำำ�เนิินการบางอย่่างในนามของ
Honeywell โดย Honeywell จะไม่่
ยอมให้้มีีการรัับสิินบนเชิิงพาณิิชย์์ หรืือ
การจ่่ายค่่าตอบแทนสิินน้ำำ��ใจที่่�ไม่่ชอบ
ด้้วยกฎหมาย ไม่่ว่่าจะเป็็นการดำำ�เนิิน
การโดยตรง หรืือผ่่านบุุคคลที่่�สาม
นอกเหนืือจากการหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้มีีการ
ให้้สิินบนเชิิงพาณิิชย์์และการจ่่ายค่่า
ตอบแทนสิินน้ำำ��ใจที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย
เรายัังปฏิิบััติิตามกฎหมายต่่อต้้านการ
ทุุจริิตทั้้ง
� หมดในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
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การใช้้จ่่ายที่่�ไม่่เหมาะสมให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐ “การจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสม” รวม
ถึึงการจ่่ายเงิินทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
ค่่าอำำ�นวยความสะดวก หรืือการเสนอ
สััญญา หรืือการอนุุญาตการจ่่ายเงิิน
หรืือสิ่่�งมีีค่่าใด ๆ แก่่เจ้้าหน้้าที่่�รััฐเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ในการโน้้มน้้าวการกระทำำ�
หรืือการตััดสิินใจของรััฐบาลอย่่างไม่่
เหมาะสม เพื่่�อให้้ได้้มาหรืือคงไว้้ซึ่�ง
่ ธุุรกิิจ
หรืือรัักษาความได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ
โปรดทราบว่่าการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะ
สมอาจอยู่่�ในรููปแบบของเงิินสด ของ
กำำ�นััล หรืือการเลี้้�ยงรัับรองที่่�ฟุ่่ม
� เฟืือย
"เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ" รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ของ
หน่่วยงานของรััฐ องค์์กรระหว่่าง
ประเทศและพรรคการเมืือง พนัักงาน
ของบริิษััทที่่�รััฐเป็็นเจ้้าของ หรืือแม้้แต่่
พนัักงานของบริิษััทที่่�รััฐบาลเป็็นเจ้้าของ
หรืือควบคุุม และหุ้้�นส่่วนร่่วมทุุน
Honeywell ห้้ามมิิให้้มีีการใช้้จ่่ายที่่�
ไม่่เหมาะสมแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ สิ่่�ง
สำำ�คััญคืือพึึงระลึึกว่่าการมีีส่่วนร่่วมใน
การให้้สิินบน หรืือดำำ�เนิินการในลัักษณะ
คล้้ายกัับมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมดััง
กล่่าว อาจทำำ�ให้้คุุณและบริิษััทของเรา
มีีความเสี่่�ยงต่่อการรัับผิิดทางอาญา
ห้้ามมิิให้้ว่่าจ้้างบุุคคลภายนอกเพื่่�อ
ทำำ�การใช้้จ่่ายที่่�ไม่่เหมาะสมกัับเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐ หรืือเข้้าร่่วมในธุุรกรรมใด ๆ
ที่่�คุุณสงสััยว่่าบุุคคลภายนอกได้้
ดำำ�เนิินการจ่่ายเงิินดัังกล่่าว การดำำ�เนิิน
การดัังกล่่าวเป็็นการฝ่่ าฝืืนต่่อหลััก

จรรยาบรรณของเราและกฎหมาย
ต่่อต้้านการทุุจริิต เราต้้องตรวจสอบ
บุุคคลภายนอกอย่่างรอบคอบโดยใช้้
ขั้้�นตอนการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
ก่่อนที่่�จะว่่าจ้้างบุุคคลเหล่่านั้้�น
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต ของเรา
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููส่่วน
"ของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรองทาง
ธุุรกิิจ" ของหลัักจรรยาบรรณของเรา
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เราปฏิิบัติ
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ถาม: Thomas ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิด
ิ
กัับผู้้�จััดจำ�หน่
ำ
่ายที่่�เป็็นบุุคคล
ที่่�สามซึ่่�งจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ของ Honeywell บริิษััทที่่�
สนใจจััดจำ�หน่
ำ
่ายผลิิตภััณฑ์์
ของ Honeywell จะเข้้าหา
Thomas และเสนอที่่�จะจ่่ายค่่า
เล่่าเรีียนโรงเรีียนเอกชนของ
ลููกสาวหากเขาได้้รับ
ั สิิทธิิพิเิ ศษ
ในการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของ
Honeywell ในภููมิภ
ิ าคการ
ขายเฉพาะ Thomas ควรทำำ�
อย่่างไร
ตอบ: T
 homas ควรยุุติิการสนทนา
ทัันทีีและรายงานเรื่่�องนี้้�ต่่อฝ่่าย
กฎหมาย Honeywell จะไม่่
ยอมให้้มีก
ี ารชัักชวนหรืือยอมรัับ
การจ่่ายค่่าตอบแทนสิินน้ำำ��ใจที่่�
ไม่่เหมาะสมเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับ
สััญญาที่่�มีผ
ี ลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้อง
ถาม: Charlene กัังวลว่่า Honeywell
อาจสููญเสีียสััญญาครั้้�งใหญ่่หาก
เธอไม่่จ่า่ ยสิินบนให้้เจ้้าหน้้าที่่�ท้้อง
ถิ่่�น Charlene ควรทำำ�อย่่างไร
ตอบ: C
 harlene ไม่่ควรจ่่ายสิินบน
หรืือดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้ดูู
เหมืือนว่่า Honeywell ยอมจ่่าย
เงิินค่่าสิินบนเพื่่�อชนะสััญญา ไม่่มีี
สััญญาใดที่่�ควรค่่าแก่่การละเมิิด
กฎหมายหรืือมาตรฐานด้้านความ
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ซื่่�อสััตย์์ทางธุุรกิิจของเรา ความ
เสีียหายระยะยาวที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับ
ชื่่�อเสีียงและความน่่าเชื่่�อถืือของ
Honeywell แย่่กว่่าการชดเชยผล
กำำ�ไรในระยะสั้้�นจากการชนะสััญญา
ถาม: G
 eri และ Carol ทำำ�งานร่่วมกััน
ในกลุ่่�มผู้้�ซื้้�อของ Honeywell
บัังเอิิญว่่า Carol ได้้ยิน
ิ บท
สนทนาทางโทรศััพท์์ระหว่่าง
Geri กัับผู้้�ที่่�มีีแนวโน้้มว่่า
จะเป็็นซััพพลายเออร์์ให้้กัับ
Honeywell ในระหว่่างการโทร
เป็็นที่่�ชัด
ั เจนว่่า Geri วางแผน
ที่่�จะทำำ�สัญ
ั ญาขนาดใหญ่่กัับ
ซััพพลายเออร์์รายนี้้� แม้้ว่า่ ข้้อ
เสนอของซััพพลายเออร์์จะไม่่
ให้้มููลค่่าโดยรวมที่่�ดีีที่่�สุด
ุ แก่่
Honeywell นอกจากนี้้�ยัง
ั เป็็นที่่�
ชััดเจนว่่าเธอจะได้้รับ
ั เงิินจำำ�นวน
มากเป็็นการตอบแทน Carol
ควรทำำ�อย่่างไร
ตอบ: Carol ควรรายงานสิ่่�งที่่�เธอได้้ยิน
ิ
ต่่อฝ่่ายกฎหมายทัันทีี การกระ
ทำำ�ของ Geri มีีลัักษณะเหมืือน
ยอมรัับการจ่่ายค่่าตอบแทน
สิินน้ำำ��ใจจากซััพพลายเออร์์ราย
นี้้� ซึ่่�งผิิดกฎหมายและอาจทำำ�ให้้
เกิิดผลตามมาที่่�ร้า้ ยแรงต่่อ
บุุคคลที่่�มีส่
ี ว่ นรู้้�เห็็น ซััพพลาย
เออร์์ และ Honeywell

ถาม: Jerome ต้้องการแต่่งตั้้�ง
Sales Rep Co เป็็นตััวแทนขาย
เพื่่�อช่่วยให้้ Honeywell ชนะ
โครงการในอุุ ตสาหกรรมน้ำำ��มัน
ั
และก๊๊าซในเขตพื้้� นที่่�ใหม่่ ในการ
ประชุุมกัับเจ้้าของ Sales Rep
Co นั้้�น Jerome พบว่่าเจ้้าของ
บริิษััทนี้้�เป็็นกรรมการของบริิษััท
น้ำำ��มัน
ั และก๊๊าซของรััฐ ซึ่่�งเป็็น
ลููกค้้าหลัักของเขา Jerome
คิิดว่า่ เรื่่�องนี้้�เป็็นโอกาสที่่�ดีีของ
Honeywell เนื่่�องจากพวกเขา
จะสามารถเข้้าถึึงลููกค้้าในทุุก
ระดัับได้้ มีีอะไรที่่� Jerome ควร
กัังวลหรืือไม่่
ตอบ: Jerome ควรกัังวลเกี่่�ยวกัับผล
ประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการทัับซ้้อนของหน้้าที่่�ทาง
ราชการของตััวแทนขายกัับ
หน้้าที่่�ของตััวแทนฝ่่ายขายที่่�มีี
ต่่อ Honeywell Jerome ควร
ยกประเด็็นนี้้�ขึ้้�นมาหารืือกัับฝ่่าย
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดและความซื่่�อสััตย์์โดยเร็็ว
ที่่�สุุด ก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการอะไรต่่อ
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ถาม: David ชนะโครงการกัับลููกค้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานของรััฐ ตััวแทนลููกค้้า
ภาครััฐขอให้้ David ใช้้ผู้้�รัับเหมารายย่่อยที่่�กำำ�หนดไว้้ และให้้รายละเอีียด
การติิดต่่อมาให้้ David ได้้พบกัับผู้้�รัับเหมารายย่่อย และเห็็นว่่าบริิษััทมีี
ทัักษะและกำำ�ลัังคนที่่�ไม่่เหมาะสมในการดำำ�เนิินการตามขอบเขตการให้้
บริิการ อีีกทั้้�งยัังพบว่่าเจ้้าของบริิษััทผู้้�รัับเหมารายย่่อยนี้้�เป็็นญาติิของ
ลููกค้้าภาครััฐที่่�เขาติิดต่่อด้้วย David ควรทำำ�อย่่างไร
ตอบ: David ควรแจ้้งประเด็็นเหล่่านี้้�ไปยััง ฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดและความซื่่�อสััตย์์ระดัับ มีีสัญ
ั ญาณเตืือนหลายประการเกี่่�ยว
กัับการขาดทัักษะและกำำ�ลัังคนที่่�เกี่่�ยวข้้องของผู้้�รัับเหมาช่่วง เช่่นเดีียว
กัับการมีีส่ว่ นร่่วมของรััฐบาลที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งอาจบ่่งบอกถึึงพฤติิกรรม
ที่่�ผิด
ิ จรรยาบรรณและผิิดกฎหมายโดยผู้้�รัับเหมาช่่วงและตััวแทนลููกค้้าที่่�
เป็็นหน่่วยงานของรััฐ เนื่่�องจาก Honeywell อาจต้้องมีีส่ว่ นรัับผิิดชอบ
ต่่อการกระทำำ�ของบุุคคลที่่�สามที่่�ดำำ�เนิินการในนามของ Honeywell จึึง
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีการสอบสวนว่่ามีีความเสี่่�ยงในเรื่่�องผลประโยชน์์ทัับ
ซ้้อนหรืือการทุุจริิตหรืือไม่่ ก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการจ้้างผู้้�รัับเหมารายย่่อยนี้้�
ถาม: Daniel อยู่่�ที่่�บริิเวณตรวจคนเข้้าเมืืองเพื่่�อรอเข้้าประเทศเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�
ขอให้้เขา "บริิจาค" เพื่่�อดำำ�เนิินการขอวีีซ่่า Daniel จำำ�ได้้ว่า่ ได้้ยิน
ิ จาก
เพื่่�อน ๆ ว่่านี่่�เป็็นเรื่่�องปกติิในประเทศนี้้� และคาดหวัังว่่าผู้้�มาเยืือนจะ
ให้้เงิินจำำ�นวนเล็็กน้้อยเพื่่�อเร่่งกระบวนการขอวีีซ่่า Daniel ให้้เงิินแก่่
เจ้้าหน้้าที่่� 5 ดอลลาร์์ เจ้้าหน้้าที่่�รับ
ั ไปและประทัับตราหนัังสืือเดิินทางของ
เขา Daniel ต้้องการขอรัับเงิินค่่าธรรมเนีียมนี้้�คืืนจาก Honeywell
ตอบ: การจ่่ายเงิินเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกหรืือการจ่่ายเงิินให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อ
เร่่งการอนุุมััติิตามปกติิของรััฐบาล เช่่น การอนุุมััติิวีซ่
ี า่ เป็็นสิ่่�งต้้องห้้าม
โดย Honeywell เว้้นแต่่ว่า่ ชีีวิต
ิ ของลููกจ้้างจะตกอยู่่ใ� นอัันตราย ยิ่่�งไป
กว่่านั้้�น ในประเทศส่่วนใหญ่่ ค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าวเป็็นสิ่่�งผิิดกฎหมาย
และเป็็นการละเมิิดกฎหมายการต่่อต้้านการทุุจริิตด้้วย ในกรณีีนี้้� ไม่่มีี
ข้้อเสนอแนะว่่าชีีวิต
ิ ของ Daniel ตกอยู่่ใ� นอัันตราย ดัังนั้้�นเขาจึึงไม่่
ควรจ่่ายค่่าธรรมเนีียมและไม่่สามารถขอรัับเงิินคืืนจาก Honeywell
ได้้ เมื่่�อต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์เช่่นนี้้� พนัักงานของ Honeywell
ควรติิดต่่อกัับฝ่่ายความปลอดภััยสากลหรืือฝ่่ายกฎหมาย
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การปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนด
กฎหมายการแข่่งขัันระหว่่าง
ประเทศ
การแข่่งขัันอย่่างยุุติิธรรมจะก่่อให้้เกิิด
ตลาดซื้้�อขายที่่�มีเี สถีียรภาพ ซึ่่�งจะช่่วย
รัับประกัันได้้ว่า่ ลููกค้้าได้้รัับผลิิตภััณฑ์์
และบริิการที่่�ดีีและทัันสมััยที่่�สุุดในราคา
ที่่�ถููกที่่�สุุด เพื่่�อให้้ Honeywell แข่่งขััน
อย่่างซื่่�อสััตย์์และชอบด้้วยกฎหมาย เรา
จึึงต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในกฎหมาย
การแข่่งขัันที่่�มีอ
ี ยู่่ใ� นประเทศต่่าง ๆ ที่่�
เราเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ หากกฎหมาย
การแข่่งขัันมีีผลใช้้บัังคัับกัับหน้้าที่่�การ
ทำำ�งานของคุุณ คุุณจะต้้องทราบและ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายดัังกล่่าวเสมอ
กฎหมายการแข่่งขัันมัักมีีความซัับซ้้อน
และโดยทั่่ว� ไปห้้ามไม่่ให้้มีก
ี ารพููดคุุยถึึง
หััวข้้อต่่าง ๆ กัับคู่่�แข่่ง ซึ่่�งอาจเป็็นการ
จำำ�กััดขอบเขตการค้้า หััวข้้อดัังกล่่าว
รวมถึึง (แต่่ไม่่จำ�กัั
ำ ดเพีียง) การกำำ�หนด
ราคา การประมููลราคา หรืือการแบ่่งหรืือ
การจััดสรรตลาด อาณาเขต หรืือลููกค้้า
คุุณไม่่ควรพููดคุุยถึึงเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง
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ลููกค้้าของเรา
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เหล่่านี้้�กัับคู่่�แข่่ง หรืือหากคู่่�แข่่งพยายาม
พููดคุุยถึึงหััวข้้อใด ๆ เหล่่านี้้� คุุณต้้อง
หยุุดสนทนาเรื่่�องดัังกล่่าวโดยทัันทีี
จากนั้้�น คุุณควรรายงานเหตุุการณ์์นี้้�
ให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาภายในพื้้� นที่่�ของคุุณ
ทราบ ซึ่่�งจะทำำ�งานร่่วมกัับคุุณเพื่่�อหารืือ
เรื่่�องดัังกล่่าวกัับฝ่่ ายกฎหมายของเรา
หากคุุณเข้้าร่่วมการประชุุมขององค์์กร
ด้้านการค้้า หรืืองานพบปะบุุคคลต่่าง ๆ
เป็็นต้้น ให้้ใช้้ความระมััดระวัังเป็็นอย่่าง
ยิ่่�งระหว่่างที่่�พูู ดคุุยเรื่่�องต่่าง ๆ กัับคู่่�แข่่ง
นอกจากนี้้� กฎหมายการแข่่งขัันทาง
การค้้ายัังห้้ามการทำำ�ข้้อตกลงที่่�เป็็น
ทางการหรืือไม่่เป็็นทางการกัับ
ซััพพลายเออร์์ ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย หรืือ
ลููกค้้าที่่�อาจจำำ�กััดการแข่่งขััน ข้้อ
ตกลงดัังกล่่าวอาจรวมถึึงการผููกมััด
ผลิิตภััณฑ์์ การกำำ�หนดราคาขาย
ต่่อ หรืือการปฏิิเสธที่่�จะขายให้้กัับ
ลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�งหรืือซื้้�อจาก
ซััพพลายเออร์์รายใดรายหนึ่่�ง
ในที่่�สุุด กฎหมายว่่าด้้วยการแข่่งขัันที่่�
เป็็นธรรม ก็็ห้า้ มมิิให้้ทำำ�ข้้อตกลงระหว่่าง
หรืือท่่ามกลางบริิษััทต่่าง ๆ เพื่่�อจำำ�กััด
ค่่าจ้้างหรืือสวััสดิิการของพนัักงาน
ไม่่ว่่าจะเป็็นทางตรงหรืือทางอ้้อม
เป็็นทางการหรืือไม่่เป็็นทางการ ดััง
นั้้�น เราจะต้้องระมััดระวัังที่่�จะไม่่เผย
แพร่่ข้้อมููลค่่าตอบแทนกัับบริิษััท
อื่่�น ๆ ที่่�เป็็นคู่่�แข่่งของเรา ในทำำ�นอง
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เดีียวกััน โดยทั่่ว� ไปเราอาจไม่่เห็็นด้้วย
กัับบริิษััทอื่� ่นที่่�จะไม่่ชัักชวนหรืือจ้้าง
พนัักงานของกัันและกััน หากท่่านไม่่
แน่่ใจว่่าข้้อมููลที่่�แบ่่งปัันดัังกล่่าว หรืือ
ข้้อตกลง "ห้้ามรุุกล้ำำ��" ผิิดกฎหมายหรืือ
ไม่่ กรุุณาปรึึกษากัับแผนกกฎหมาย
เราอาจได้้รัับข้้อมููลของคู่่�แข่่งจาก
ลููกค้้าของเราหรืือจากแหล่่งข้้อมููล
สาธารณะอื่่�น ๆ ผ่่านงานของเรา
เราต้้องระมััดระวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งใน
การจััดการข้้อมููลนี้้�ให้้สอดคล้้องกัับ
นโยบายของบริิษััท
โปรดทราบว่่าการฝ่่ าฝืืนกฎหมายเหล่่านี้้�
อาจทำำ�ให้้ทั้้ง
� บุุคคลที่่�มีีส่่วนรู้้�เห็็นและ
บริิษััทของเราต้้องรัับผิิดในผลตามมา
ที่่�ร้า้ ยแรง
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู
นโยบายการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ของการป้้องกัันการผููกขาด ของเรา
หากคุุณมีีข้้อสงสััยอื่่�น ๆ เพิ่่�มเติิม
โปรดขอคำำ�แนะนำำ�จากฝ่่ ายกฎหมาย
ของเราก่่อนดำำ�เนิินการใด ๆ

ถาม: Alejandro มีีเพื่่�อนสนิิท
ที่่�ทำำ�งานให้้กัับคู่่�แข่่งของ
Honeywell ขณะรัับประทาน
อาหารกลางวัันในบ่่ายวััน
หนึ่่�ง เพื่่�อนของเขาได้้เปิิด
เผยเจตนาว่่าบริิษััทของเธอ
จะขึ้้�นราคาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อ
แข่่งขัันโดยตรงกัับบริิษััทเขา
Alejandro ไม่่ได้้แสดงความ
เห็็นต่่อเรื่่�องนี้้� แต่่รู้้�สึก
ึ ว่่า
ข้้อมููลนี้้�อาจมีีความสำำ�คััญต่่อ
Honeywell เพื่่�อใช้้ในการ
ตััดสิน
ิ ใจทางธุุรกิิจในอนาคต
Alejandro ควรทำำ�อย่่างไร
ตอบ: Alejandro ควรยุุติิการ
สนทนาทัันทีีและจััดทำำ�สรุุป
เหตุุการณ์์ที่่�เป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรให้้ฝ่่ายกฎหมาย การ
มีีส่ว่ นร่่วมในการพููดคุุยและ
ดำำ�เนิินการโดยอาศััยข้้อมููล
ที่่�ไม่่ใช่่ข้อ
้ มููลสาธารณะ เช่่น
ข้้อมููลการกำำ�หนดราคา อาจ
แสดงให้้เห็็นภาพความร่่วม
มืืออัันมิิชอบด้้วยกฎหมาย
ระหว่่าง Honeywell และ
บริิษััทคู่�แ
่ ข่่ง ซึ่่�งอาจส่่งผล
ตามมาที่่�ร้า้ ยแรงต่่อทั้้�งสอง
บริิษััทและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ปฏิิบัติ
ั ิตามขั้้�นตอน
ร่่างกฎหมายที่่�ถูก
ู ต้้อง
ชื่่�อเสีียงของเราในแหล่่งซื้้�อขาย
ผลิิตภััณฑ์์ถืือเป็็นทรััพย์์สิน
ิ ที่่�มีค
ี วาม
สำำ�คััญยิ่่�งต่่อบริิษััท ด้้วยเหตุุนี้้� เราจึึง
ต้้องพิิจารณาใบเรีียกเก็็บเงิินทั้้�งหมด
ที่่�ออกให้้กัับลููกค้้าด้้วยความเที่่�ยงตรง
โดยตรวจสอบราคาขายหรืือต้้นทุุนของ
สิินค้้าหรืือบริิการที่่�ขาย และเงื่่�อนไข
อื่่�น ๆ ในการขาย พนัักงานแต่่ละคน
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการดููแลรัักษา
บัันทึึกต่่าง ๆ ให้้ถููกต้้องและสมบููรณ์์
เพื่่�อให้้ Honeywell บรรลุุตามคำำ�มั่น
่�
สััญญาดัังกล่่าวนี้้� ไม่่ปลอมแปลงบัันทึึก
ใด ๆ เช่่น บััตรลงเวลา รายงานค่่าใช้้
จ่่าย ยอดการขาย บัันทึึกการทดสอบ
หรืือคุุณภาพ หรืือบัันทึึกประเภทอื่่�นใด
ที่่�สร้า้ งขึ้้�นระหว่่างการทำำ�งานของคุุณ
สำำ�หรัับบริิษััทของเรา หรืือทำำ�รายการ
ที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดหรืือปลอมแปลงใน
หนัังสืือหรืือบัันทึึกของ Honeywell

การเคารพข้้อมููลที่่�เป็็น
ความลัับของลููกค้้า
ในบางครั้้�ง ลููกค้้าของเราอาจบอกให้้เรา
ทราบถึึงข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ เพื่่�อที่่�เราจะ
สามารถให้้บริิการผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
แก่่ลููกค้้าเหล่่านั้้�น เป็็นความรัับผิิดชอบ
ของเราในการใช้้ จััดเก็็บ และปกป้้อง
ข้้อมููลดัังกล่่าวอย่่างรอบคอบในลัักษณะ
ที่่�สอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้
ทั้้�งหมด ทั้้�งเราและลููกค้้าต่่างต้้องดำำ�เนิิน
ขั้้�นตอนที่่�จำ�ำ เป็็นเพื่่�อรัักษาความปลอดภััย
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ให้้กัับข้้อมููลนี้้� และตรวจสอบให้้มั่น
่ � ใจว่่า
มีีการใช้้ข้อ
้ มููลดัังกล่่าวเพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ทางธุุรกิิจซึ่่�งผ่่านการอนุุมััติิแล้้วเท่่านั้้�น

ปฏิิสัม
ั พัันธ์์กัับลููกค้้าที่่�
เป็็นหน่่วยงานของรััฐ
สำำ�หรัับพวกเราบางคน งานของเราจะ
เกี่่�ยวข้้องกัับสััญญากัับหน่่วยงานของ
รััฐ รวมถึึงบริิษััทที่่�รััฐบาลเป็็นเจ้้าของ
หรืือควบคุุม ในกรณีีเหล่่านี้้� เรามีีหน้้า
ที่่�ต้้องทราบและปฏิิบััติิตามนโยบาย
ของบริิษััทที่่�บัังคัับใช้้ และกฎหมาย
กฎเกณฑ์์ และระเบีียบที่่�กำำ�หนดไว้้ซึ่�ง
่
ควบคุุมการโต้้ตอบของเรากัับลููกค้้าที่่�
เป็็นหน่่วยงานของรััฐ สิ่่�งสำำ�คััญคืือการ
ทราบว่่ากฎเหล่่านี้้�อาจมีีความเข้้มงวด
และซัับซ้้อนมากกว่่ากฎที่่�ใช้้ควบคุุมการ
เจรจาตกลงของเรากัับลููกค้้าพาณิิชย์์
เราต้้องปฏิิบััติิตนด้้วยความซื่่�อตรงและ
ซื่่�อสััตย์์เสมอ ในระหว่่างดำำ�เนิินการ
ที่่�จะตกลงสััญญากัับหน่่วยงานของรััฐ
ให้้สำ�ำ เร็็จลุุล่่วง ซึ่่�งมีีข้อ
้ พึึงปฏิิบััติิในส่่วน
ต่่อไปนี้้�
• เราจะไม่่ดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้
Honeywell มีีข้อ
้ ได้้เปรีียบในการ
แข่่งขัันอย่่างไม่่เป็็นธรรม เช่่น การใช้้
หรืือได้้มาซึ่่�งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างที่่�มีค
ี วามสำำ�คััญ
• การนำำ�เสนอข้้อมููลทั้้�งหมดของเรา
ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดราคาและการ
ประมููล จะต้้องมีีความถููกต้้องสมบููรณ์์

• เราต้้องไม่่เสนอ เรีียกร้้อง ให้้คำำ�มั่น
่ � ให้้
หรืือรัับสิินบนหรืือเงิินใต้้โต๊๊ะในรููปแบบ
ใด ๆ แก่่หรืือจากลููกค้้าที่่�เป็็นหน่่วย
งานของรััฐตััวจริิงหรืือที่่�อาจเป็็น
หน่่วยงานของรััฐ
• เราต้้องไม่่เรีียกรัับหรืือรัับสิินบน
หรืือของกำำ�นััลในรููปแบบใด ๆ จาก
ซััพพลายเออร์์เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับ
การปฏิิบััติิต่่อที่่�อำำ�นวยประโยชน์์ให้้ใน
การดำำ�เนิินการทำำ�สััญญากัับรััฐบาล
จนสำำ�เร็็จลุุล่่วง
• เราต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเราใช้้
เฉพาะที่่�ปรึึกษาที่่�มีชื่
ี �อ
่ เสีียง ตััวแทน
ขาย หรืือผู้้�รัับเหมาอิิสระด้้านบริิการ
ระดัับมืืออาชีีพอื่� ่น ๆ เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ทางกฎหมายที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย
เท่่านั้้�น
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููที่่�ส่ว่ น
“ไม่่มีก
ี ารติิดสิินบนเชิิงพาณิิชย์แ
์ ละ
ไม่่มีก
ี ารจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสมให้้กัับ
เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ” ของจรรยาบรรณ
ของเราและนโยบายของเราเกี่่�ยวกัับ
การแสดงไมตรีีจิตท
ิ างธุุรกิิจสำำ�หรัับ
เจ้้าหน้้าที่่�รััฐบาลสหรััฐฯ ความสััมพัันธ์์
กัับรััฐบาล และ การต่่อต้้านการทุุจริิต
ข้้อความและบัันทึึกทั้้�งหมดที่่�เราจััด
เตรีียมให้้กัับลููกค้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานของ
รััฐ (ได้้แก่่ รายงานเกี่่�ยวกัับสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกและคุุณภาพ และข้้อมููล
ต้้นทุุนและการกำำ�หนดราคา) จะต้้อง
มีีความถููกต้้อง เราต้้องบัันทึึกเวลา

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา

ทำำ�งานอย่่างถููกต้้อง รวมทั้้�งระบุุและ
กำำ�หนดเวลาให้้กัับโครงการที่่�เราทำำ�งาน
อยู่่�เท่่านั้้�น นอกจากนี้้� เราต้้องดููแลไม่่
ให้้มีีการเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ ด้้วย
ความผิิดพลาด เราต้้องปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดในสััญญาทั้้�งหมด และต้้องไม่่
ใช้้ทรััพย์์สิิน อุุปกรณ์์ หรืือพััสดุุของรััฐ
ในลัักษณะที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับกฎหมาย
ที่่�บัังคัับใช้้หรืือข้้อตกลงตามสััญญา

ที่่� Honeywell แต่่ละบุุคคลมีีหน้้าที่่�รัับ
ผิิดชอบในการหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้เกิิดข้้อขััด
แย้้งด้้านผลประโยชน์์ในประเภทเหล่่านี้้�
การติิดต่่อหรืือการมีีส่่วนในการพููดคุุยที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการว่่าจ้้างงานกัับพนัักงาน
ของรััฐบาลในปััจจุุบัันหรืือในอดีีตจะต้้อง
เป็็นไปตามกฎและขั้้�นตอนเฉพาะ กฎ
เหล่่านี้้�อาจจำำ�กััดงานที่่�อดีีตพนัักงานของ
รััฐดำำ�เนิินการในนามของบริิษััทของเรา

เราต้้องปฏิิบััติิตามกฎและข้้อบัังคัับทุุก
ข้้อที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ซึ่�ง
่ ใช้้ควบคุุมลัักษณะ
ที่่�เราดำำ�เนิินการให้้พนัักงานของรััฐใน
ปััจจุุบัันหรืือในอดีีตมีีส่่วนร่่วมในการพููด
คุุยถึึงโอกาสการทำำ�งานที่่�อาจเกิิดขึ้้� น

โปรดดูู นโยบายการจ้้างงานหรืือ
กาว่่าจ้้างอดีีตพนัักงานของรััฐ

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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เรายัังได้้รัับการคาดหวัังให้้ปกป้้อง
ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับและข้้อมููล

ละเอีียดอ่่อนอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับจากงานที่่�เรา
ทำำ�เพื่่�อลููกค้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานของรััฐ
ของเรา ตามที่่�กำำ�หนดโดยเงื่่�อนไขใน
สััญญาของหน่่วยงานของรััฐและ
ข้้อบัังคัับอื่่�น ๆ ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ เราจะ
เปิิดเผยข้้อมููลนี้้�เฉพาะกัับผู้้�ที่่�มีีความ
จำำ�เป็็นทางธุุรกิิจที่่�จะต้้องทราบข้้อมููล
ดัังกล่่าว และผู้้�ที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตหรืือ
การอนุุมััติิรัับรองอื่่�น ๆ ที่่�เหมาะสมจาก
หน่่วยงานของรััฐ เราต้้องไม่่แบ่่งปััน
แจกจ่่าย หรืือเปิิดเผยข้้อมููลลัับของ
รััฐบาลหรืือข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนใน
ลัักษณะที่่�จะละเมิิดเงื่่�อนไขในสััญญา
กัับรััฐบาล

หลัักการ
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อย่่างไร
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เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
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ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
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เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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ซััพพลายเออร์์ของ
Honeywell เป็็น
พัันธมิิตรของเราใน
การขัับเคลื่่�อนอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเพื่่�อความพึึง
พอใจของลููกค้้า วััสดุุ
สิินค้้า และบริิการที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพสููงมีีการ
เชื่่�อมโยงโดยตรงกัับ
คุุณภาพ ความน่่าเชื่่�อ
ถืือ ความคุ้้�มค่่า และ
การส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์
Honeywell ให้้กัับ
ลููกค้้าของเราโดยตรง

หลัักการ
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เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
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เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
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� อ
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การแจ้้งข้้อกัังวล

การรัักษาความสััมพัันธ์์ใน
ระยะยาวกัับซััพพลายเออร์์
เรามุ่่ง
� มั่่น
� ที่่�จะสร้้างความสััมพัันธ์์ต่่อเนื่่�อง
ในระยะยาวร่่วมกัันกัับซััพพลายเออร์์
ของเรา เราใช้้เกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
ที่่�ถููกต้้องตามกฎหมายในการเลืือก
ซััพพลายเออร์์เท่่านั้้�น บริิษััทของเราจะทำำ�
ข้้อตกลงของตััวแทนหรืือซััพพลายเออร์์
กัับบริิษััทที่่�เราเชื่่�อว่่าได้้แสดงให้้เห็็นถึึง
ความซื่่�อสััตย์์ และการยึึดมั่่น
� ในความ
ซื่่�อสััตย์์ที่่�มีห
ี ลัักฐานรัับรองแน่่นอน
เท่่านั้้�น นอกจากนี้้� เราจะไม่่แสวงหาผล
ประโยชน์์จากซััพพลายเออร์์ของเราอย่่าง
ไม่่เป็็นธรรมด้้วยการใช้้ข้อ
้ มููลที่่�เป็็นความ
ลัับในทางที่่�ผิด
ิ การบิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง
อัันเป็็นสาระสำำ�คััญ หรืือการใช้้วิธี
ิ ป
ี ฏิิบััติิ
ในการตกลงเจรจาอื่่�น ๆ โดยไม่่ชอบธรรม
ที่่� Honeywell เราให้้ซััพพลายเออร์์
สามารถแข่่งขัันกัันอย่่างเป็็นธรรมใน
ด้้านคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ
ตน เราจะไม่่เห็็นแก่่ของขวััญหรืือสิิทธิิ
ประโยชน์์ใด ๆ จากซััพพลายเออร์์หรืือ
ผู้้�ที่่�มีแ
ี นวโน้้มจะเป็็นซััพพลายเออร์์ให้้
กัับเรา การเลี้้�ยงอาหารหรืือเลี้้�ยงรัับรอง
เป็็นครั้้�งคราวเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การดำำ�เนิินความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
โดยทั่่ว� ไปอาจได้้รัับอนุุญาต ตราบใด
ที่่�เป็็นไปตามเงื่่�อนไขเหล่่านี้้�
• มีีตััวแทนจากฝ่่ายของซััพพลายเออร์์
เข้้าร่่วม
• การเลี้้�ยงต้้อนรัับดัังกล่่าวต้้องไม่่
ฟุ่่ ม
� เฟืือยเกิินกว่่าเหตุุหรืือผิิดปกติิวิสั
ิ ย
ั
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• การเลี้้�ยงต้้อนรัับสอดคล้้องตาม
กฎหมายที่่�ใช้้บัังคัับ และไม่่มีี
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจข้้อใดห้้ามไว้้
นอกจากนี้้� แต่่ละฝ่่ายควรสลัับสัับ
เปลี่่�ยนโอกาสในการเลี้้�ยงต้้อนรัับตาม
สมควร
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููที่่�หััวข้้อ
“ของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรองทาง
ธุุรกิิจ” และ “ปฏิิสัม
ั พัันธ์์กัับลููกค้้าที่่�เป็็น
หน่่วยงานของรััฐ” ในจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจของเรา

การปกป้้องสิินทรััพย์ข
์ อง
ซััพพลายเออร์์
เราปฏิิบััติิต่่อข้้อมููลลัับของซััพพลายเออร์์
ด้้วยความเอาใจใส่่เช่่นเดีียวกัับที่่�เรา
ปฏิิบััติิต่่อข้้อมููลลัับของ Honeywell
เราจะไม่่ทำำ�สำำ�เนาซอฟต์์แวร์์ที่่�
ซััพพลายเออร์์จััดหาให้้แก่่เรา รวมทั้้�ง
ไม่่รวมซอฟต์์แวร์์ดัังกล่่าวไว้้ในซอฟต์์แวร์์
ที่่�เราพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อใช้้ภายในบริิษััท
เว้้นแต่่เราจะได้้รัับอนุุญาตให้้ดำำ�เนิินการ
ดัังกล่่าวโดยชััดแจ้้งตามสิิทธิ์์ก
� ารใช้้งาน

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

ONE HONEYWELL
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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ที่่� Honeywell
เรามุ่่�งมั่่�นเสมอที่่�จะ
สร้้างมููลค่่าตอบแทน
ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ได้้ให้้
ความไว้้วางใจในบริิษััท
และพนัักงานแต่่ละคน
ของเรา เพื่่�อให้้บรรลุุ
ตามเป้้าหมายนี้้� และ
สร้้างมููลค่่าให้้กัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นของเรา
เราจะต้้องดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์และโปร่่งใส

หลัักการ
พื้้�นฐานของ

HONEYWELL

จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร

เอกสารและบัันทึึกที่่�ถูก
ู ต้้อง
และเป็็นความจริิง

• บัันทึึกการวััด การทดสอบ
ผลิิตภััณฑ์์ และประสิิทธิภ
ิ าพ

ผู้้�ถืือหุ้้�นของเราให้้ความไว้้วางใจแก่่เรา
ในการจััดทำำ�เอกสารและบัันทึึกต่่าง ๆ
ให้้ถููกต้้องและสมบููรณ์์ เอกสารเหล่่านี้้�
รวบรวมพื้้� นฐานสำำ�หรัับการเปิิดเผยและ
การยื่่�นต่่อสาธารณะทั้้�งหมดของเรา
ซึ่่�งมีีจุุดมุ่่ง
� หมายเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นของเรา
และสาธารณชนมีีมุุมมองที่่�ถููกต้้อง
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานและสถานะ
ทางการเงิินของบริิษััทของเรา
นอกจากนี้้� Honeywell จะใช้้เอกสาร
เหล่่านี้้�เพื่่�อวิิเคราะห์์การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััท และประกอบการตััดสิินใจ
ที่่�สำ�คัั
ำ ญทางธุุรกิิจ

• บัันทึึกเกี่่�ยวกัับลููกค้้าและ
ซััพพลายเออร์์

เรามีีหน้้าที่่�และภาระผููกพัันทางกฎหมาย
ที่่�จะต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลที่่�
เราส่่งในบัันทึึกทั้้�งหมดของบริิษััทนั้้น
�
สมบููรณ์์ ถููกต้้อง และเข้้าใจได้้ ข้้อมููล
เหล่่านี้้�รวมถึึง แต่่ไม่่จำ�กัั
ำ ดเฉพาะ ข้้อมููล
ทั้้�งหมดที่่�เราแสดงไว้้ในบัันทึึกต่่อไปนี้้�

ธุุรกรรมของบริิษััทของเราจะดำำ�เนิินการ
ตามการอนุุญาตทั่่ว� ไปหรืือเฉพาะของ
ฝ่่ายบริิหารเท่่านั้้�น โปรดดูู นโยบายการ
มอบอำำ�นาจ และ กำำ�หนดการอนุุมััติิ
ผู้้�บริิหาร สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

• บัันทึึกทางบััญชีีและการเงิิน
• เอกสารการจ่่ายเงิินเดืือน
• บััตรลงเวลาและระบบการบัันทึึกเวลา
• รายงานการเดิินทางและค่่าใช้้จ่า่ ย

การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล
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• บัันทึึกเกี่่�ยวกัับวิิศวกรรมและ
การออกแบบ
• บัันทึึกและเอกสารสำำ�แดงการส่่งออก
และนำำ�เข้้า
• ข้้อมููลทางบััญชีีของโครงการ
หนัังสืือและบัันทึึกที่่�ซื่� อ
่ สััตย์์และถููกต้้อง
มีีบทบาทสำำ�คััญในชื่่�อเสีียงของบริิษััท
ของเรา ดัังนั้้�น เราต้้องไม่่สร้า้ งข้้อมููลเท็็จ
หรืือทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดในเอกสารใด ๆ ของ
บริิษััท

ถาม Diego เป็็นวิิศวกรที่่�ทำำ�งาน
ในโครงการที่่�ทำำ�สัญ
ั ญากัับ
รััฐบาล ค่่าใช้้จ่า่ ยของโครงการ
ได้้รับ
ั การตรวจสอบอย่่างใกล้้
ชิิด ดัังนั้้�นเขาจึึงต้้องได้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�จััดการสำำ�หรับ
ั
ตารางเวลาทำำ�งานของเขา
เป็็นรายสััปดาห์์ ในสััปดาห์์นี้้�
ผู้้�จััดการของเขาลาพัักร้้อน
Diego สามารถอนุุมัติ
ั ิการ
ทำำ�งานของเขาในนามของ
ผู้้�จััดการได้้หรืือไม่่ เนื่่�องจาก
เขามั่่�นใจว่่าเขาบัันทึึกเวลา
ทำำ�งานของเขาอย่่างถููกต้้อง
ตอบ ไม่่ การอนุุมััติิตารางเวลาทำำ�งาน
ด้้วยตััวคุุณเองไม่่เพีียงแต่่จะ
แสดงถึึงความขััดแย้้งในการ
แบ่่งแยกหน้้าที่่�เท่่านั้้�น แต่่ยััง
เป็็นอัันตรายต่่อการควบคุุม
ของฝ่่ายบริิหารที่่�ทำำ�ให้้มั่น
่ � ใจ
ว่่าเราปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อ
บัังคัับ และข้้อกำำ�หนดในสััญญา
ที่่�บัังคัับใช้้ ดัังนั้้�น Diego ไม่่
ควรอนุุมััติิเวลาทำำ�งานของ
ตนเอง แม้้ว่า่ จะมั่่น
� ใจว่่ามัันถููก
ต้้องก็็ตาม ผู้้�จััดการของเขา
ควรมอบหมายหน้้าที่่�ในการ
อนุุมััติิให้้กัับผู้้�รัักษาการแทนที่่�
เหมาะสม การตั้้�งค่่าระบบเริ่่�ม
ต้้นของ IT ควรคำำ�นึึงถึึงการ
แบ่่งแยกหน้้าที่่� และให้้แน่่ใจว่่ามีี
การควบคุุมที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับ
การตรวจสอบและอนุุมััติิ

หลัักการ
พื้้�นฐานของ
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จรรยาบรรณของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกััน
อย่่างไร

เราดำำ�เนิินการอย่่างไร
เพื่่�อผลประโยชน์์สูง
ู สุุด
ของบริิษััทของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ลููกค้้าของเรา

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
ซััพพลายเออร์์ของเรา
เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
การแจ้้งข้้อกัังวล

ถาม  Lei เป็็นผู้้�ซื้้�อและจำำ�เป็็นต้้อง
ดำำ�เนิินการใบสั่่�งซื้้� อในจำำ�นวนที่่�
ต้้องขอการอนุุมัติ
ั ิจากผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง เธอสามารถแยก
ใบแจ้้งหนี้้�เพื่่�อให้้ผ่่านระบบได้้
เร็็วขึ้้�นหรืือไม่่
ตอบ ไ ม่่ได้้ ธุุรกรรมทั้้�งหมดต้้อง
ดำำ�เนิินการด้้วยการอนุุญาตที่่�
เหมาะสมตามตารางการอนุุมััติิ
ของผู้้�บริิหาร และต้้องสะท้้อน
ถึึงธรรมชาติิของกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจอย่่างถููกต้้อง Lei ไม่่ควร
แยกใบสั่่ง
� ซื้้�อเพื่่�อแสดงให้้เห็็น
ถึึงธุุรกรรมที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่า
ถาม Sandra กำำ�ลัังช่่วยพััฒนา
เทคโนโลยีีใหม่่สำำ�หรับ
ั เครื่่�องบิิน
ทหาร Honeywell ต้้องรัับรอง
กัับลููกค้้าว่่าเทคโนโลยีีใหม่่เป็็น
ไปตามมาตรฐานทางเทคนิิคที่่�
กำำ�หนด Sandra สามารถรัับรอง
ลููกค้้าได้้ก่่อนที่่�จะมีีเทคโนโลยีี
ตรงตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด
หรืือไม่่
ตอบ ไ ม่่ได้้ การนำำ�เสนอของ
Honeywell ทุุกครั้้�งจะต้้อง
ถููกต้้อง ณ เวลาที่่�ทำำ� ซึ่่�งรวม
ถึึงการรัับรองการปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานทางเทคนิิคเฉพาะ
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ถาม Sofia และ Ron เป็็นผู้้�จััดการ
ฝ่่ายขายและกำำ�ลัังดิ้้�นรนเพื่่�อให้้
บรรลุุเป้้าหมายสำำ�หรับ
ั ไตรมาส
ของพวกเขา พวกเขามีีคำำ�สั่่ง
� ที่่�
กำำ�ลัังจะเข้้ามา แต่่ลููกค้้ายัังไม่่
พร้้อมที่่�จะให้้จััดส่่ง Sofia และ
Ron สามารถแจ้้งหนี้้�กัับลููกค้้า
และชะลอการจััดส่่งไว้้จนกว่่า
ลููกค้้าจะพร้้อมรัับสิินค้้าได้้หรืือไม่่
ตอบ ไม่่ได้้ในกรณีีนี้้� สถานการณ์์ซึ่�ง
่
Honeywell รัับรู้้�รายได้้จาก

การขาย แต่่ผลิิตภััณฑ์์ยัังคง
อยู่่�ในความครอบครองของ
Honeywell จะเรีียกว่่า
"การเรีียกเก็็บเงิินและการระงัับ"
มีีเหตุุผลที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับการ
ทำำ�ธุุรกรรม "การเรีียกเก็็บเงิิน
และระงัับ" แต่่ในกรณีีนี้้� Sofia
และ Ron กำำ�ลัังมองหาการเรีียก
เก็็บเงิินจากลููกค้้าโดยไม่่มีีการ
จััดส่่งเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ ดัังนั้้�น
การกระทำำ�นี้้�จึึงไม่่เหมาะสม
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การเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน
และการฉ้้อโกง

การตรวจสอบและ
การสอบสวน

พวกเราที่่�มีห
ี น้้าที่่�รัับผิิดชอบด้้านการ
เงิินและบััญชีีมีห
ี น้้าที่่�พิเิ ศษในการตรวจ
สอบว่่างบการเงิินของบริิษััทเป็็นนั้้�นจริิง
และยุุติิธรรม เนื่่�องจาก Honeywell
เป็็นบริิษััทมหาชนซึ่่�งมีีบริิษััทแม่่อยู่่ใ� น
สหรััฐอเมริิกา เราจึึงต้้องส่่งรายงาน
ทางการเงิินต่่าง ๆ และเอกสารคำำ�ร้อ
้ ง
อื่่�น ๆ ต่่อหน่่วยงานด้้านกฎระเบีียบใน
สหรััฐอเมริิกา การส่่งเอกสารที่่�ถููกต้้อง
และตรงเวลาเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�ง ดัังนั้้�น
หากคุุณมีีความรัับผิิดชอบเกี่่�ยวข้้องกัับ
เรื่่�องดัังกล่่าว คุุณจะต้้องปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดด้้านกฎหมายและข้้อบัังคัับ
ที่่�ใช้้ควบคุุมรายงานเหล่่านี้้� คุุณต้้องรู้้�
และปฏิิบััติิตามการควบคุุมภายในของ
Honeywell ที่่�ควบคุุมแบบเดีียวกััน
บัันทึึกหรืือการรายงานที่่�ไม่่ถููกต้้อง
ไม่่สมบููรณ์์ หรืือไม่่เหมาะสม อาจส่่ง
ผลให้้เกิิดความรัับผิิดทางกฎหมาย
สำำ�หรัับบริิษััทและสำำ�หรัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เราทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบร่่วมกัันต่่อ
การให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบ
และสอบสวนจากภายในและภายนอก
บริิษััท ซึ่่�งหมายความว่่าเราจะต้้องจััด
เตรีียมข้้อมููลให้้กัับผู้้�ตรวจสอบและ
ผู้้�สอบสวน ซึ่่�งได้้รัับสิิทธิ์์�ให้้ดำำ�เนิินการ
ดัังกล่่าว และรัักษาข้้อมููลในการ
สอบสวนนั้้�นให้้เป็็นความลัับ นอกจากนี้้�
เราจะไม่่พยายามแทรกแซงการตรวจ
สอบหรืือสร้้างอิิ ทธิิพลต่่อการตรวจ
สอบดัังกล่่าวอย่่างไม่่เหมาะสม การ
ปฏิิเสธหรืือไม่่พยายามให้้ความร่่วมมืือ
อย่่างเต็็มที่่�กัับฝ่่ ายสอบสวนภายในของ
Honeywell หรืือการสืืบสวนของ
ภาครััฐ หรืือไม่่พยายามให้้ข้้อเท็็จจริิง

หากพบว่่ามีีบุุคคลใดมีีส่ว่ นรู้้�เห็็นในการ
ฉ้้อโกงทางการเงิิน บุุคคลนั้้�นอาจต้้อง
ได้้รัับการลงโทษด้้วยมาตรการทาง
วิินััย และอาจมีีความผิิดในทางแพ่่ง
และทางอาญา คุุณต้้องรายงานถึึง
ความผิิดปกติิเกี่่�ยวกัับบััญชีีหรืือการ
ตรวจสอบโดยทัันทีี Honeywell จะ
ไม่่ยอมให้้มีก
ี ารกระทำำ�ตอบโต้้ต่่อคุุณ
จากการที่่�คุุณเปิิดเผยเกี่่�ยวกัับเหตุุน่่า
สงสััยหรืือความไม่่เหมาะสมทางบััญชีี
หรืือการเงิินด้้วยความตั้้�งใจอัันดีี
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อย่่างเต็็มที่่�เมื่่�อจะต้้องมอบหลัักฐาน
หรืือให้้ปากคำำ�ในการสืืบสวน อาจส่่งผล
ให้้มีีการดำำ�เนิินการทางวิินััยจนถึึงขั้้�น
เลิิกจ้้างได้้ หากคุุณมีีข้้อสงสััยใด ๆ
เกี่่�ยวกัับข้้อมููลที่่�ผู้้�ตรวจสอบและ
ผู้้�สอบสวนร้้องขอและมีีสิิทธิ์์�ที่่�จะ
ขอรัับ ให้้ปรึึกษากัับฝ่่ ายกฎหมาย
หรืือผู้้�ตรวจสอบของบริิษััท หากได้้
รัับการติิดต่่อเกี่่�ยวกัับการสอบสวน
โดยหน่่วยงานภาครััฐ คุุณจะต้้อง
ติิดต่่อกัับฝ่่ ายกฎหมายโดยเร็็วที่่�สุุด
ก่่อนที่่�จะเริ่่�มดำำ�เนิินการ ฝ่่ ายกฎหมาย
จะควบคุุมดููแลเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ
การตรวจสอบภายใน หรืือการตรวจ
สอบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสอบสวนโดย
หน่่วยงานภาครััฐหรืือการดำำ�เนิินคดีี
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การจััดการบัันทึึก
ซึ่่�งเป็็นความรัับผิิดชอบร่่วมกัันของเรา
ในการเก็็บรัักษาบัันทึึกทางธุุรกิิจของ
Honeywell ตราบเท่่าที่่�จำ�ำ เป็็นเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจหรืือนานกว่่า
นั้้�น หากกฎหมาย ภาษีี ข้้อบัังคัับ หรืือ
มาตรฐานอื่่�น ๆ กำำ�หนดไว้้ นอกจากนี้้�
เราจำำ�เป็็นต้้องทราบว่่าเราสามารถทำำ�ลาย
บัันทึึกทางธุุรกิิจเหล่่านี้้�อย่่างเหมาะสม
ได้้เมื่่�อใดและโดยวิิธีก
ี ารใด พนัักงาน
ต้้องปฏิิบััติิตามกฎทั้้�งหมดที่่�กำำ�หนด
ไว้้ใน นโยบายการจััดการบัันทึึก ของ
เรา นโยบายการจััดการบัันทึึก รวมถึึง
ตารางการเก็็บรัักษาบัันทึึก ซึ่่�งให้้คำำ�
แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับระยะเวลาที่่�ควรเก็็บรัักษา
บัันทึึกต่่าง ๆ Honeywell สนัับสนุุน
ให้้พนัักงานทบทวนบัันทึึกของตนเป็็น
ประจำำ�และล้้างเอกสารเก่่าตาม นโยบาย
การจััดการบัันทึึก การกำำ�จััดเอกสาร
ตามนโยบายของเราช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการจััดเก็็บบัันทึึก แต่่จำ�ำ เป็็นต้้อง
ปฏิิบััติิตามกฎการทำำ�ลายเอกสาร
หากคุุณรู้้�ว่่าเอกสารที่่�อยู่่ใ� นการควบคุุม
ของคุุณอาจเกี่่�ยวข้้องกัับการฟ้้องร้้อง
หรืือการสอบสวนของรััฐบาล ห้้ามแก้้ไข
ปกปิิด หรืือทำำ�ลายเอกสารเหล่่านั้้�น ใน
บางกรณีี ฝ่่ายกฎหมายอาจแนะนำำ�ให้้
คุุณเก็็บรัักษาเอกสารบางอย่่างที่่�อาจถููก
ทำำ�ลายภายใต้้ นโยบายการจััดการบัันทึึก
ของ Honeywell ในกรณีีดัังกล่่าว
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คุุณควรปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ที่่�ฝ่่าย
กฎหมายของคุุณกำำ�หนดไว้้
Honeywell อาจได้้รัับจดหมายทาง
กฎหมายและธุุรกิิจที่่�สำ�คัั
ำ ญและมีีความ
สำำ�คััญต่่อเวลา ตลอดจนรููปแบบการ
ติิดต่่ออื่่�น ๆ ที่่�สำ�นัั
ำ กงานแห่่งใดก็็ได้้
ทั่่ว� โลก พนัักงานของ Honeywell ทุุก
คนต้้องปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนในการเปิิด

ตรวจสอบ และดำำ�เนิินการติิดต่่อทั้้�งหมด
ในเวลาที่่�เหมาะสม โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงวิิธีี
การจััดส่่ง หากคุุณทราบถึึงการดำำ�เนิิน
การทางกฎหมายหรืือการสอบสวนที่่�
เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใด ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับ Honeywell คุุณต้้อง
แจ้้งสมาชิิกของฝ่่ายกฎหมายทัันทีี และ
คุุณต้้องดำำ�เนิินการดัังกล่่าวก่่อนที่่�จะ
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ติิดต่่อกัับบุุคคลที่่�สามในเรื่่�องเดีียวกััน

เคล็็ดลัับ: หากคุุณได้้รัับประกาศทาง
กฎหมายประเภทใด ๆ ทางไปรษณีีย์์
อีีเมล หรืือวิิธีีการสื่่�อสารอื่่�น ๆ ของ
บริิษััท คุุณต้้องรายงานไปยัังฝ่่ าย
กฎหมาย และ/หรืือ ผู้้�จััดการของ
คุุณในทัันทีีเพื่่�อยกระดัับเดี๋๋�ยวนั้้�น

การสอบถามจากสื่่� อมวลชน
และนัักวิิเคราะห์์และงาน
กิิจกรรมการบรรยายภายนอก
เรามุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะให้้ข้้อมููลที่่�ชััดเจนและ
ถููกต้้องแก่่สื่� ่อมวลชน นัักวิิเคราะห์์
ทางการเงิิน และประชาชนทั่่ว� ไป
ซึ่่�งช่่วยให้้เรารัักษาความซื่่�อสััตย์์ใน
ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ภายนอก ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ชื่� ่อเสีียงของ
องค์์กรแข็็งแกร่่งขึ้้� น เนื่่�องจากข้้อมููล
ที่่�เที่่�ยงตรงนั้้�นมีีความสำำ�คััญเป็็น
อย่่างยิ่่�ง จึึงมีีเพีียงบางบุุคคล
เท่่านั้้�นที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้สื่� ่อสารกัับ
สื่่�อมวลชน นัักวิิเคราะห์์ทางการเงิิน
และสมาชิิกขององค์์กรการลงทุุนใน
นามของ Honeywell หากคุุณได้้
รัับคำำ�ร้อ
้ งขอข้้อมููลจากสื่่�อมวลชน
ให้้ส่่งต่่อคำำ�ร้อ
้ งขอดัังกล่่าวถึึงฝ่่ าย
การสื่่�อสารของบริิษััท หากคุุณได้้รัับ
คำำ�ขอจากนัักวิิเคราะห์์ทางการเงิิน
หรืือสมาชิิกขององค์์กรการลงทุุน
อย่่าตอบกลัับด้้วยตััวเอง แต่่โปรด
ส่่งต่่อไปยัังนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
เพื่่�อดำำ�เนิินการ
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พนัักงานของ Honeywell ที่่�ประสงค์์
จะนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ ระบบ วิิธีีการ
ดำำ�เนิินงาน การวิิจััย หรืือผลงาน
ของ Honeywell ในการประชุุมทาง
อุุตสาหกรรมหรืืองานอื่่� น ๆ จะต้้องได้้
รัับการอนุุมััติิล่่วงหน้้าจากหััวหน้้างาน
โดยตรงและฝ่่ ายกฎหมาย การนำำ�เสนอ
ต้้อง (i) สอดคล้้องกัับมาตรฐาน
ตราสิินค้้าของบริิษััทในปััจจุุบััน
(ii) สอดคล้้องกัับข้้อความนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ของบริิษััท (iii) สอดคล้้อง

กัับกลยุุทธ์์ของบริิษััท และ (iv)
ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับหรืือ
เป็็นกรรมสิิทธิ์์� จำำ�เป็็นต้้องมีีการ
อนุุมััติิเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์หรืือประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG)
โปรดดูู นโยบายการสื่่�อสารภายนอก
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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เพื่่�อการพััฒนา
เติิบโตในฐานะบริิษััท
เราจึึงต้้องดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างผล
ในเชิิงบวกให้้กัับ
ชุุมชนที่่�สนัับสนุุน
บริิษััทของเรา เรา
ต้้องทำำ�งานเพื่่�อ
ปกป้้องและคำำ�นึึง
ถึึงชุุมชนที่่�เราอาศััย
และดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตลอดจนโลกของ
เราและสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�
อาศััยอยู่่�
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การปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม

• เราระบุุ ควบคุุม และพยายามลด
อัันตรายและความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(ต่่อพนัักงานและผู้้�รัับเหมา) การ
ปล่่อยมลพิิษ ของเสีีย และการใช้้
ทรััพยากรอย่่างไม่่มีีประสิิทธิภ
ิ าพ
เช่่น พลัังงานและน้ำำ��

• เราลดรอยเท้้าทางสิ่่�งแวดล้้อมใน
การดำำ�เนิินงานของเราให้้น้้อยลง
ที่่�สุุดผ่่านการป้้องกัันการเจ็็บป่่วย
การบาดเจ็็บ และมลภาวะ

• เราเปิิดกว้้างกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และทำำ�งานภายในชุุมชนของเราเพื่่�อ
พััฒนากฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ
และแนวปฏิิบััติิที่่�ปกป้้องสาธารณะ

เรามุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะดููแลสุุขภาพ ความ
ปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม และคำำ�นึึง
ถึึงสัังคมที่่�เราดำำ�เนิินการอยู่่� และ
เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่น
� ของ
เรา จึึงมีีการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�

• เราส่่งเสริิมและพััฒนาโอกาสใน
การขยายโปรไฟล์์ความยั่่ง
� ยืืนของ
เราโดยเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพพลัังงาน
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงและน้ำำ�� ปรัับปรุุง
การรัักษาความปลอดภััยและ
ความปลอดภััย และลดการปล่่อย
มลพิิษที่่�เป็็นอัันตราย
• เรามุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ด้้านสุุขภาพ ความปลอดภััย สิ่่�ง
แวดล้้อม และกฎหมายของเราใน
ทุุกที่่�ที่่�เราดำำ�เนิินการ
• ความมุ่่�งมั่่น
� ในด้้านสุุขภาพ
ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นส่่วนสำำ�คััญของการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ กระบวนการ และบริิการ
และการจััดการวงจรชีีวิิตของ
ผลิิตภััณฑ์์ของเรา
• เราใช้้ระบบการจััดการที่่�เป็็นมาตรฐาน
สากล ซึ่่�งสามารถให้้การป้้องกัันทั้้�ง
สุุขภาพของบุุคคลและสภาพแวดล้้อม
ในระหว่่างสถานการณ์์ปกติิและ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน

53

• เราปฏิิบััติิตามมาตรฐานที่่�เข้้มงวด
ของบริิษััทของเราในกรณีีที่่�กฎหมาย
ท้้องถิ่่�นมีีความเข้้มงวดน้้อยกว่่า
• ผู้้�นำำ�ระดัับสููงและพนัักงานแต่่ละคน
ของเรามีีส่่วนร่่วมในด้้านสุุขภาพ
ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม และ
มีีความรัับผิิดชอบต่่อบทบาทของ
พวกเขาในการปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่น
�
สััญญาของเรา
• เราประเมิินและตรวจสอบความคืืบ
หน้้าของเราอยู่่�เป็็นระยะ ๆ และมุ่่�งสู่่�
การปรัับปรุุงพััฒนาที่่�ต่่อเนื่่�อง
หากคุุณมีีข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับสุุขภาพ
ความปลอดภััย หรืือสิ่่�งแวดล้้อมใน
ที่่�ทำำ�งาน โปรดติิดต่่อหััวหน้้างาน
สมาชิิกของหน่่วยงานด้้านสุุขภาพ
ความปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม การดููแล
ผลิิตภััณฑ์์ และความยั่่ง
� ยืืนในพื้้� นที่่�
ของคุุณ หรืือเยี่่�ยมชม เว็็บไซต์์ HSE

การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่� Honeywell เรามุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะสนัับสนุุน
ด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชนและสถานที่่�ทำำ�งาน
ในการดำำ�เนิินงานและห่่วงโซ่่อุุ ปทาน
ระดัับสากลของเรา เราเชื่่�อว่่าพนัักงาน
ควรได้้รัับการปฏิิบััติิด้้วยความเป็็น
ธรรม ให้้เกีียรติิ และให้้ความเคารพ
และเราพยายามทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าพนัักงาน
ทุุกคนมีีสิิทธิมี
ิ ีเสีียงในที่่�ทำำ�งานของ
เรา ความมุ่่�งมั่่น
� นี้้�มีีพื้้�นฐานมาจากหลััก
สิิทธิม
ิ นุุษยชนระหว่่างประเทศที่่�องค์์กร
อิิสระได้้เสนอ เช่่น United Nations
Guiding Principles ว่่าด้้วยธุุรกิิจ
และสิิทธิม
ิ นุุษยชน, หลัักการสิิบประการ
ของ United Nations Global
Compact International Labor,
Organization’s Declaration ว่่า
ด้้วยหลัักการพื้้� นฐานและสิิทธิใิ นการ
ทำำ�งาน และกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ทั้้ง
� หมด
ในเขตอำำ�นาจศาลที่่�เราดำำ�เนิินการ
หลัักจรรยาบรรณของเราและ
นโยบายสิิทธิม
ิ นุุษยชน ของเราร่่วมกัับ
นโยบายอื่่�น ๆ ของ Honeywell ได้้
กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิและมาตรฐาน
ที่่�กล่่าวถึึงประเด็็นด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชน
และที่่�ทำำ�งานในวงกว้้าง เช่่น การไม่่
แบ่่งแยกและความหลากหลาย ความ
เคารพในสถานที่่�ทำำ�งาน เสรีีภาพในการ
สมาคม สถานที่่�ทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและ
ดีีต่่อสุุขภาพ ความปลอดภััยในที่่�ทำำ�งาน
ชั่่ว� โมงทำำ�งานและค่่าจ้้าง แรงงานที่่�
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ถููกบัังคัับและการค้้ามนุุษย์์ และการใช้้
แรงงานเด็็ก Honeywell เคารพและ
ให้้เกีียรติิในความหลากหลายที่่�ปรากฏ
ในประวััติิ ประสบการณ์์ และแนวคิิดที่่�
แตกต่่างของพนัักงานของเรา เราร่่วม
กัันดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้เกิิดสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานที่่�หลากหลายและเป็็นหนึ่่�ง
เดีียว ที่่�ส่่งเสริิมการเคารพในเพื่่�อนร่่วม
งานและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจทั้้�งหมด
ของเรา โปรดดููที่่�หััวข้้อ “การเคารพซึ่่�ง
กัันและกัันและการส่่งเสริิมที่่�ทำำ�งานที่่�
ดีี” หากต้้องการทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
บริิษััทของเราไม่่ว่่าจ้้างแรงงานเด็็ก และ
จะเอาผิิดหากเกิิดการกระทำำ�ดัังกล่่าว ที่่�
Honeywell เราไม่่ว่่าจ้้างบุุคคลที่่�มีีอายุุ
ต่ำำ��กว่่าสิิบหกปีี ถึึงแม้้ว่่ากฎหมายท้้อง
ถิ่่�นจะอนุุญาต หากกฎหมายในท้้องถิ่่�น
นั้้�น ๆ มีีความเข้้มงวดมากกว่่านโยบาย
ของบริิษััท เราจะปฏิิบััติิตามกฎหมายดััง
กล่่าว นอกจากนี้้� เราจะไม่่ใช้้แรงงานที่่�
ถููกบัังคัับ ผููกมััด หรืือไม่่สมััครใจในการ
ปฏิิบััติิการ ใด ๆ ของเรา และเราจะไม่่
ยอมให้้มีีการแสวงหาผลประโยชน์์จาก
เด็็ก การลงโทษทางร่่างกาย หรืือการ
ล่่วงละเมิิด ตามความมุ่่�งมั่่น
� ต่่อสัังคม
ของเราและโลกของเรา Honeywell จะ
ไม่่ยอมให้้มีีการลัักลอบค้้ามนุุษย์์หรืือการ
บัังคัับใช้้แรงงานอื่่�น ๆ นอกจากนี้้� เราจะ
ไม่่ดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับบริิษััทภายนอก
ใด ๆ (เช่่น นายหน้้าหรืือซััพพลายเออร์์)
ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการค้้ามนุุษย์์หรืือการใช้้
แรงงานที่่�ถููกบัังคัับ Honeywell นำำ�
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จรรยาบรรณของซััพพลายเออร์์มาใช้้ ซึ่่�ง
จรรยาบรรณนี้้�แสดงความคาดหวัังที่่�เรา
มีีต่่อซััพพลายเออร์์อย่่างชััดเจน เพื่่�อรัับ
ประกัันว่่าพวกเขาจะปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
ของตนด้้วยการเคารพและให้้เกีียรติิ
โปรดดูู นโยบายสิิทธิม
ิ นุุษยชน
ของเราสำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

การให้้เงิินสนัับสนุุนทาง
การเมืืองและเพื่่� อการกุุศล
บริิษััทของเราเข้้าใจดีีว่่ากระบวนการ
ทางการเมืืองมีีส่่วนสร้้างความสมบููรณ์์
ให้้กัับชุุมชนของเราในหลาย ๆ ด้้าน
เสรีีภาพทางความเชื่่�อและในการตััดสิิน
ผิิดชอบชั่่ว� ดีีด้้วยตนเองถืือเป็็นสิิทธิิ
ขั้้�นพื้้� นฐานของมนุุษย์์ และเรามีีอิิสระ
ที่่�จะแสดงออกซึ่่�งความคิิดเห็็นได้้ทั้้ง
�
ทางวาจา ลายลัักษณ์์อัักษร หรืือภาพ
ได้้โดยไม่่ต้้องกัังวลว่่าจะถููกเซ็็นเซอร์์
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อเราเข้้าร่่วมในกิิจกรรม
ดัังกล่่าว เราควรดำำ�เนิินการตามเวลา
ของเราเอง ด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของเรา
เอง และตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ากิิจกรรม
ของเราไม่่ขััดแย้้งกัับจรรยาบรรณ
เราต้้องไม่่ใช้้ทรััพย์์สิินของ Honeywell
เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมทางการเมืืองส่่วน
บุุคคล นอกจากนี้้� เราไม่่ควรมีีส่่วน
ร่่วมในกิิจกรรมทางการเมืืองใด ๆ ใน
นามของ Honeywell เว้้นแต่่ได้้รัับ
อนุุญาตจากหน่่วยงานดููแลส่่วนงาน
ภาครััฐสััมพัันธ์์ ห้้ามไม่่ให้้มีีการบีีบ

บัังคัับเพื่่�อนร่่วมงานให้้สนัับสนุุนความ
คิิดเห็็นอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งของคุุณ โดย
เฉพาะผู้้�ที่่�อยู่่�ในความสััมพัันธ์์แบบผู้้�
บัังคัับบััญชาและผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา
ในฐานะของพลเมืืองผู้้�มีีประโยชน์์
เกี่่�ยวข้้อง พนัักงานของ Honeywell
มีีอิิสระที่่�จะให้้การสนัับสนุุนในนามของ
บุุคคลแก่่ผู้้�สมััครตามการตััดสิินใจ
ของตน พนัักงานที่่�เป็็นพลเมืืองของ
สหรััฐอเมริิกา หรืือเป็็นผู้้�พัักอาศััย
ถาวรอยู่่�ในสหรััฐอเมริิกามีีสิิทธิ์์ที่
� ่�จะเข้้า
ร่่วมใน Honeywell International
Political Action Committee
(HIPAC) โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าคุุณสมบััติิ
ของบุุคคลเหล่่านั้้�นต้้องเป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดด้้านกฎหมายบางข้้อโดย
เฉพาะ เพื่่�อตรวจสอบว่่าคุุณมีีสิิทธิ์์เ� ข้้า
ร่่วม HIPAC หรืือไม่่ โปรดติิดต่่อหน่่วย
งานดููแลส่่วนงานภาครััฐสััมพัันธ์์หรืือที่่�
ปรึึกษาทั่่ว� ไปของหน่่วยธุุรกิิจของคุุณ
กิิจกรรมการล็็อบบี้้�จะได้้รัับการควบคุุม
อย่่างเคร่่งครััด ดัังนั้้�น เราไม่่สามารถ
ติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐเพื่่�อพยายาม
โน้้มน้้าวการออกกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
นโยบาย หรืือการดำำ�เนิินการของ
รััฐบาลอื่่�น ๆ ในนามของ Honeywell
โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงาน
ดููแลส่่วนงานภาครััฐสััมพัันธ์์ สำำ�หรัับ
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู หน่่วยงานดููแล
ส่่วนงานภาครััฐสััมพัันธ์์ ของเรา
Honeywell มุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะรัับผิิดชอบต่่อ
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เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้ถื
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สัังคมในทุุกขั้้�นตอนของกิิจกรรมของ
บริิษััท บริิษััทของเราให้้การสนัับสนุุน
กิิจกรรมการกุุศลภายในชุุมชนท้้อง
ถิ่่�นของเราอยู่่�เป็็นประจำำ� Honeywell
อาจมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการกุุศล
ดัังกล่่าว ตราบใดที่่�ทั้้ง
� องค์์กรการ
กุุศลและกิิจกรรมได้้รัับการอนุุมััติิ
จากผู้้�บริิหาร ฝ่่ ายกฎหมาย หรืือ
Honeywell Hometown Solutions
คุุณไม่่สามารถส่่งอีีเมลเพื่่�อพยายาม
ระดมเงิินเพื่่�อการกุุศลที่่�ไม่่ได้้รัับ
การอนุุมััติิหรืือการระดมทุุนอื่่�น ๆ ใน
เครืือข่่ายของ Honeywell นอกจากนี้้�
ห้้ามไม่่ให้้คุุณใช้้สิินทรััพย์์ใด ๆ ของ
Honeywell ซึ่่�งได้้แก่่ เวลาของบริิษััท
เพื่่�อทำำ�ธุุระส่่วนตััวอัันเป็็นงานการกุุศล
ต่่าง ๆ

การปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนด
เกี่่�ยวกัับการควบคุุมการค้้า
ระหว่่างประเทศ
Honeywell มุ่่ง
� มั่่น
� ที่่�จะปฏิิบััติิตาม
กฎหมายการค้้าทั้้�งหมดที่่�นำำ�มาใช้้ ซึ่่�งรวม
ถึึงกฎหมายควบคุุมการนำำ�เข้้าและส่่งออก
กฎหมายว่่าด้้วยการคว่ำำ��บาตรทางการ
ค้้าและการนำำ�เข้้า ตลอดจนกฎระเบีียบ
ในประเทศที่่�บริิษััทของเราดำำ�เนิินธุุรกิิจ
กฎหมายควบคุุมการส่่งออกจะควบคุุม
การถ่่ายโอนสิินค้้า บริิการ และเทคโนโลยีี
จากประเทศหนึ่่�งไปยัังอีีกประเทศหนึ่่�ง
การควบคุุมการส่่งออกจะควบคุุมการ
แลกเปลี่่�ยนเทคโนโลยีีหรืือข้้อมููลทาง
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เทคนิิคหลายประเภทข้้ามพรมแดน รวม
ถึึงการเข้้าถึึงการส่่งอีีเมลไปยัังเซิิร์ฟ
์ เวอร์์
ต่่าง ๆ ที่่�อาจมีีข้อ
้ มููลทางเทคนิิคที่่�ถููก
ควบคุุมการส่่งออก และ
การอภิิปรายทางเทคนิิค กฎหมายและ
ข้้อบัังคัับการส่่งออกของสหรััฐฯ
ยัังควบคุุมการส่่งและ/หรืือการ
แบ่่งปััน (ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทาง
วาจา หรืือทางสายตา) ของข้้อมููล
ทางเทคนิิคที่่�ถููกควบคุุมการส่่งออก
ไปยัังผู้้�ที่่�ไม่่ใช่่ชาวสหรััฐอเมริิกา
ภายในประเทศสหรััฐอเมริิกา
กฎหมายและข้้อบัังคัับในการนำำ�เข้้าจะ

ใช้้ควบคุุมการนำำ�เข้้าสิินค้้า กฎหมาย
ดัังกล่่าวจะใช้้รัับรองว่่าสิินค้้าที่่�เข้้าสู่่�
ประเทศผู้้�นำำ�เข้้าเป็็นสิินค้้าที่่�ได้้รัับการ
ยอมรัับเท่่านั้้�น และมีีการชำำ�ระค่่าภาษีี
และอากรเป็็นจำำ�นวนถููกต้้องสำำ�หรัับ
สิินค้้าเหล่่านั้้�น Honeywell ต้้องรัักษา
ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับสิินค้้า/การ
ตั้้�งชื่่�อ มููลค่่าทางการค้้า และประเทศ
ต้้นทางของสิินค้้านำำ�เข้้าทั้้�งหมด
กฎหมายและข้้อบัังคัับว่่าด้้วยการคว่ำำ��
บาตรทางการค้้าจะควบคุุมมาตรการ
ทางการเมืืองและ/หรืือเศรษฐกิิจที่่�
หลากหลาย ซึ่่�งจำำ�กััดและ/หรืือห้้าม
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การทำำ�ธุุรกรรมกัับประเทศ/เขตอำำ�นาจ
ศาล หน่่วยงาน อุุตสาหกรรม บุุคคล
และเครื่่�องบิิน/เรืือที่่�เฉพาะเจาะจง มีีรููป
แบบการคว่ำำ��บาตรที่่�หลากหลายซึ่่�งอาจ
ใช้้กัับธุุรกรรมใดธุุรกรรมหนึ่่�ง ซึ่่�งรวม
ถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง: การคว่ำำ��บาตรที่่�
ครอบคลุุมในแต่่ละประเทศ/เขตอำำ�นาจ
ศาล ข้้อห้้ามเฉพาะสำำ�หรัับนิิติิบุุคคล
บุุคคล และเครื่่�องบิิน/เรืือ และ/หรืือข้้อ
จำำ�กััดเฉพาะด้้านการจััดหาเงิินทุุนหรืือ
กิิจกรรมของธุุรกรรม Honeywell
ต้้องพิิจารณาถึึงผลกระทบจากการ
คว่ำำ��บาตรทางการค้้าเมื่่�อมีีส่่วนร่่วมใน
ความสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับบุุคคลที่่�สาม
ในขณะที่่� Honeywell ยัังคงขยาย
ธุุรกิิจไปทั่่ว� โลก พวกเราที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการนำำ�เข้้าสิินค้้าและรายการที่่�ถููก

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อกัันอย่่างไร
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� อ
ื หุ้้�น
ของเราอย่่างไร

เราปฏิิบัติ
ั ิต่่อชุุมชน
และโลกของเราอย่่างไร
การขอคำำ�แนะนำำ�และ
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ควบคุุมการส่่งออก เทคโนโลยีี และ
บริิการมีีภาระหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องเข้้าใจและ
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบที่่�บัังคัับใช้้ ซึ่่�ง
รวมถึึงกฎหมายนำำ�เข้้าและส่่งออก
มาตรการคว่ำำ��บาตรทางการค้้า แผน
ควบคุุมเทคโนโลยีี เงื่่�อนไข และข้้อ
กำำ�หนดของการอนุุญาตใบอนุุญาตส่่ง
ออกที่่�อาจนำำ�ไปใช้้กัับธุุรกิิจหรืืออาคาร
เฉพาะ และนโยบาย การปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดการส่่งออก การปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดการนำำ�เข้้า และ การปฏิิบััติิตาม
มาตรการคว่ำำ��บาตร ของ Honeywell
โปรดดููนโยบาย การปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดการส่่งออก การปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดการนำำ�เข้้า และ การปฏิิบััติิ
ตามมาตรการคว่ำำ��บาตร สำำ�หรัับข้้อมููล
เพิ่่�มเติิม

การละเว้้นไม่่ปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
ของเรา
ในสถานการณ์์อัันมีีข้้อจำำ�กััดอย่่างสููงสุุด
Honeywell อาจเห็็นถึึงความเหมาะสม
ที่่�จะละเว้้นเงื่่�อนไขในจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� พนัักงานจะต้้องขอ
อนุุมััติิก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการใด ๆ อัันไม่่
สอดคล้้องกัับจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�
และจะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากผู้้�บริิหาร
สููงสุุดหรืือรองประธานอาวุุโสและที่่�
ปรึึกษาทั่่ว� ไปของ Honeywell เท่่านั้้�น
การสละสิิทธิ์์ทั้้
� หมดสำำ�หรัับสมาชิิก
� ง
คณะกรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของ
Honeywell จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการอนุุมััติิ
ล่่วงหน้้าจากคณะกรรมการบริิษััท และ
จะต้้องเปิิดเผยโดยทัันทีีเมื่่�อข้้อบัังคัับ
หรืือกฎหมายกำำ�หนด เมื่่�อยืืนยัันการสละ
สิิทธิ์์� คณะกรรมการจะต้้องตรวจสอบ
ให้้แน่่ใจว่่ามีีการควบคุุมที่่�เหมาะสมเพื่่�อ
ปกป้้องบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท

Honeywell International Inc.
855 S. Mint Street
Charlotte, NC 28202
www.honeywell.com

ปรัับปรุุงเมื่่�อเดืือนสิิงหาคม 2022
© 2022 Honeywell International Inc.

