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จรรยาบรรณทางธุุรกิจิ 
สำำาหรบัซัพัพลายเออร ์
ของ HONEYWELL
Honeywell มีขี้อ้ตกลงร่ว่มีกนัในการ่ยึดึถือืความีซื่ื�อสัตัยึส์ัจุร่ติและการ่ปฏิบิัตัติามี
กฎร่ะเบัยีึบัในทุกุสัิ�งทุกุอยึา่งทุี�เร่าทุำา Honeywell คาดหวงัใหซ้ื่พัพลายึเออร่ร์่บััร่อง
ใหม้ีั�นใจวา่จะจดัใหม้ีสีัภาพแวดลอ้มีการ่ทุำางานทุี�ปลอดภยัึใหแ้กพ่นักงาน ปฏิบิัตัิ
ตอ่ผู้้ป้ฏิบิัตังิานอยึา่งมีศีักัดิ �ศัร่แีละการ่ใหเ้กยีึร่ต ิมีสีัว่นร่ว่มีในกร่ะบัวนการ่ผู้ลติทุี�ดี
ตอ่สัิ�งแวดลอ้มีและมีคีวามียึั�งยึนื และปฏิบิัตัติามีกฎหมีายึทุี�ใช้บ้ังัคบััทุั�งหมีดในทุกุ
ปร่ะเทุศัทุี�ดำาเนินธุรุ่กจิ โดยึเป็นสัว่นหนึ�งข้องข้อ้ตกลงร่ว่มีกนัดงักลา่ว เร่าคาดหวงัให ้
ซื่พัพลายึเออร่ส์ัง่เสัร่มิีวฒันธุร่ร่มีทุี�พนักงานและผู้้จ้ดัการ่สัามีาร่ถืสัื�อสัาร่กนัไดอ้ยึา่ง
เปิดเผู้ยึ และแจง้ข้อ้กงัวลไดโ้ดยึไม่ีตอ้งกลวัวา่จะถืก้ตอบัโต ้ข้ม่ีข้้ ่หร่อืคกุคามี

จร่ร่ยึาบัร่ร่ณทุางธุรุ่กจิสัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่ข์้อง Honeywell ("จร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บัั
ซื่พัพลายึเออร่"์) กำาหนดข้อ้ตกลงร่ว่มีกนัข้อง Honeywell ทุี�มีตีอ่ความีซื่ื�อสัตัยึส์ัจุร่ติ 

และการ่ปฏิบิัตัติามีกฎร่ะเบัยีึบัภายึในหว่งโซื่อ่ปุทุานทุั�วโลก เร่าคาดหวงัใหซ้ื่พัพลายึเออร่ ์
ข้องเร่าทุกุร่ายึยึดึปฏิบิัตัติามีจร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่ ์และร่บััร่องใหม้ีั�นใจวา่จะ
ตอบัสันองข้อ้กำาหนดเหลา่นี�ภายึในหว่งโซื่อ่ปุทุานข้องตน Honeywell อาจเข้า้เยึี�ยึมีช้มี 
(และ/หร่อืใหผู้้้ต้ร่วจสัอบัภายึนอกเข้า้เยึี�ยึมีช้มี) อาคาร่สัถืานทุี�ข้องซื่พัพลายึเออร่ ์

เพื�อปร่ะเมีนิการ่ปฏิบิัตัติามีจร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่ ์โดยึจะแจง้หร่อืไม่ีแจง้
ใหทุ้ร่าบัก็ได ้เมีื�อไดร้่บััการ่ร่อ้งข้อ ซื่พัพลายึเออร่จ์ะมีอบัข้อ้ม้ีลทุั�งหมีดทุี�จำาเป็นตามี
เหตผุู้ลอนัสัมีควร่ใหแ้ก ่Honeywell เพื�อให ้Honeywell สัามีาร่ถืปร่ะเมีนิการ่ปฏิบิัตัิ
ตามีจร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่ไ์ด ้การ่ยึดึปฏิบิัตัติามีข้อ้กำาหนดทุี�กำาหนด
ไวใ้นจร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่จ์ะเป็นข้อ้พจิาร่ณาในการ่ตดัสันิใจเพื�อการ่
จดัหา การ่ไม่ีปฏิบิัตัติามีจร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่อ์าจสัง่ผู้ลใหถ้ืก้เลกิจา้ง
ในฐานะซื่พัพลายึเออร่ข์้อง Honeywell และอาจถืก้ดำาเนินการ่ทุางกฎหมีายึ
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แรงงานและ
สำทิธุมินุษยชน

กิารปฏิบิตัิอิย่างเป็นธุรรม
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งใหค้ำามีั�นทุี�จะจดัใหม้ีี
สัถืานทุี�ทุำางานทุี�ปร่าศัจากการ่คกุคามีและ
การ่เลอืกปฏิบิัตัทิุี�ไม่ีช้อบัดว้ยึกฎหมีายึ 
ตวัอยึา่งความีปร่ะพฤตทิุี�อาจมีลีกัษณะ 
เข้า้ข้า่ยึ “การ่คกุคามี” ร่วมีถืงึโดยึไม่ีได ้
จำากดัเพยีึงแคก่าร่ข้ม่ีข้้ห่ร่อืการ่บังัคบัั 
ผู้้ป้ฏิบิัตังิานใหอ้ยึ้ภ่ายึใตก้าร่ปฏิบิัตัทิุี� 
โหดร่า้ยึหร่อืไร่ม้ีนุษยึธุร่ร่มี การ่คกุคามี 
ทุางเพศั การ่ทุาร่ณุกร่ร่มีทุางเพศั  
การ่ลงโทุษทุางกายึ การ่บับีับังัคบััจติใจ  
การ่บับีับังัคบััทุางร่า่งกายึ การ่ทุำาร่า้ยึจติใจ
ดว้ยึวาจา และการ่จำากดัการ่เข้า้หร่อื 
ออกจากอาคาร่สัถืานทุี�ซื่ ึ�งบัร่ษิทัุจดัไวใ้ห ้

โดยึไม่ีมีเีหตผุู้ล

หา้มกิารใชแ้รงงานท่�ไม่
สำมคัรใจหรอืกิารคา้มนุษย ์
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งไม่ีคา้มีนุษยึห์ร่อืใช้ ้
แร่งงานนักโทุษในร่ป้แบับัใดๆ ก็ตามีทุี�เป็น
แร่งงานทุาสั แร่งงานบังัคบัั แร่งงานข้ดัหนี�  
แร่งงานผู้้กมีดั หร่อืแร่งงานไม่ีสัมีคัร่ใจ ทุั�งนี� 
ร่วมีถืงึการ่ข้นสัง่ การ่ใหทุ้ี�พกัพงิ การ่ร่บัั
สัมีคัร่ การ่โอนยึา้ยึ หร่อืการ่ร่บัับัคุคลโดยึ
การ่ข้ม่ีข้้ ่บังัคบัั บับีับังัคบัั ลกัพาตวั ฉ้อ้ฉ้ล 
หร่อืการ่จา่ยึเงนิใหแ้กบ่ัคุคลใดก็ตามี 
ทุี�มีอีำานาจควบัคมุีเหนือบัคุคลอื�นเพื�อ

 

จดุปร่ะสังคใ์นการ่แสัวงปร่ะโยึช้น์

Honeywell มข่อ้ติกิลงรว่ัมกินัติอ่กิารสำนบัสำนุนสำทิธุมินุษยชนและสำทิธุใินสำถานท่�ทำางานใน 
กิารปฏิบิตัิงิานและหว่ังโซัอ่ปุทานทั�วัโลกิของเรา ขอ้ติกิลงรว่ัมกินัด็งักิล่าวัแสำด็งใหเ้หน็ใน 
นโยบายสำทิธุมินุษยชนของเรา ซั่�งติ ั�งอย้่บนพื �นฐานของหลกัิสำทิธุมินุษยชนระหวัา่งประเทศัท่�
องคก์ิรอสิำระได็เ้สำนอ เชน่ หลกัิกิารช่ �แนะของสำหประชาชาติวิัา่ด็ว้ัยธุุรกิจิและสำทิธุมินุษยชน  
หลกัิกิารสำบิประกิารของสำหประชาชาติวิัา่ด็ว้ัยผู้ลกิระทบติอ่โลกิ ปฏิญิญาสำากิลขององคก์ิาร
แรงงานระหวัา่งประเทศัวัา่ด็ว้ัยหลกัิกิารพื �นฐานและสำทิธุใินสำถานท่�ทำางาน และกิฎหมายท่�ใช ้

 

บงัคบัท ั�งหมด็ เราคาด็หวังัใหซ้ัพัพลายเออรข์องเราแสำด็งใหเ้หน็ถง่ควัามมุ่งม ั�นติอ่สำทิธุมินุษยชน 
บุคคลใด็กิต็ิามสำามารถรายงานกิารละเมดิ็ขอ้ติกิลงรว่ัมกินัด็งักิล่าวัท่�อาจเกิดิ็ข่ �นได็ผู้้่านทาง 

สำายด็ว่ัน ACCESS Integrity ของ Honeywell
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ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งไม่ีมีสีัว่นร่ว่มีในความี
ปร่ะพฤตใิดๆ ตอ่ไปนี� โดยึเป็นสัว่นหนึ�งข้อง
ข้อ้ตกลงร่ว่มีกนัในการ่หา้มีการ่คา้มีนุษยึ:์

• ทุำาลายึ ปกปิด หร่อืยึดึเอกสัาร่ร่ะบัตุวัตน
หร่อืเอกสัาร่การ่เข้า้เมีอืง

• ใช้ก้ลอบุัายึในการ่ร่บััสัมีคัร่ทุี�ฉ้อ้ฉ้ล หร่อื

• การ่เร่ยีึกเก็บัคา่ธุร่ร่มีเนียึมีการ่ร่บััสัมีคัร่
ทุี�ไม่ีมีเีหตผุู้ลจากพนักงาน หร่อืจดัหา
ทุี�อยึ้อ่าศัยัึไม่ีเพยีึงพอเมีื�อเทุยีึบักบัั
มีาตร่ฐาน กฎหมีายึและคำาสัั�งข้องพื �นทุี�

หา้มกิารใชแ้รงงานเด็ก็ิ
หา้มีใช้แ้ร่งงานเด็กโดยึเด็ดข้าด  
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งไม่ีวา่จา้งเด็กเข้า้ทุำางาน  
อายึขุ้ั�นตำ�าสัำาหร่บััการ่จา้งงานหร่อืการ่ทุำางาน 
หมีายึถืงึ อายึ ุ16 ปี อายึขุ้ ั�นตำ�าสัำาหร่บััการ่
จา้งงานในปร่ะเทุศันั�น หร่อือายึสุัำาหร่บััการ่
สัำาเร่จ็การ่ศักึษาภาคบังัคบััในปร่ะเทุศันั�น 
แลว้แตว่า่อายึใุดจะสัง้กวา่ จร่ร่ยึาบัร่ร่ณ
สัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่นี์�ไม่ีไดห้า้มีการ่เข้า้
ร่ว่มีในโคร่งการ่ฝึึกงานในสัถืานทุี�ทุำางาน 
โดยึช้อบัธุร่ร่มีและช้อบัดว้ยึกฎหมีายึ

คา่จา้งและสำวัสัำด็กิิาร
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งจา่ยึคา่จา้งข้ั�นตำ�าใหแ้ก่
ผู้้ป้ฏิบิัตังิานทุกุคนอยึา่งนอ้ยึตามีทุี�กฎหมีายึ
ทุี�ใช้บ้ังัคบััและร่ะเบัยีึบับังัคบัักำาหนด และ
จดัใหม้ีสีัวสััดกิาร่ทุั�งหมีดทุี�กฎหมีายึบังัคบัั 
นอกจากนี� ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งปฏิบิัตัิ
ตามีกฎหมีายึและร่ะเบัยีึบับังัคบััวา่ดว้ยึเวลา
ทุำางานสัง้สัดุทุี�ใช้บ้ังัคบััทุั�งหมีด และจะตอ้ง
ตอบัแทุนผู้้ป้ฏิบิัตังิานสัำาหร่บััช้ ั�วโมีงการ่
ทุำางานลว่งเวลาในอตัร่าทุี�กฎหมีายึทุี�ใช้ ้
บังัคบััและร่ะเบัยีึบับังัคบัักำาหนดไวห้ร่อืสัง้
กวา่นั�น

เสำรภ่าพในกิารสำมาคม
ซื่พัพลายึเออร่ต์อ้งยึอมีร่บััและเคาร่พสัทิุธุิ �
ข้องพนักงานในการ่เข้า้ร่ว่มีหร่อืไม่ีเข้า้ 
ร่ว่มีองคก์ร่ทุี�ช้อบัดว้ยึกฎหมีายึใดๆ 
ซื่พัพลายึเออร่ต์อ้งยึอมีร่บััวา่พนักงานข้อง
ตนมีสีัทิุธุิ �ในการ่ข้อตวัแทุนแร่งงาน เข้า้ร่ว่มี
สัหภาพแร่งงาน และเจร่จาตอ่ร่องร่ว่มีกนั
ในสัถืานทุี�ทุี�ตนปฏิบิัตังิาน ซื่พัพลายึเออร่ ์
ตอ้งเคาร่พสัทิุธุิ �ข้องพนักงานในการ่ตดัสันิ
ใจเลอืกตวัแทุนแร่งงานโดยึมีขี้อ้ม้ีลและ
ปร่าศัจากการ่บับีับังัคบัั ในกร่ณีทุี�พนักงาน
ข้องซื่พัพลายึเออร่ม์ีตีวัแทุนแร่งงาน 
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งพยึายึามีสัร่า้งความี
สัมัีพนัธุท์ุี�เนน้ในดา้นธุรุ่กจิเช้งิสัร่า้งสัร่ร่ค ์
กบััตวัแทุน โดยึยึงัคงตอบัสันองข้อ้ตกลง
ร่ว่มีกนัข้องตนตอ่พนักงานแตล่ะคน

กิารปฏิบิตัิติิามกิฎระเบย่บ
สำำาหรบัผู้้ร้บัจา้งชว่ัง
ซื่พัพลายึเออร่ต์กลงวา่ผู้้ป้ฏิบิัตังิานใดๆ ทุี�
ผู้้ร้่บััจา้งช้ว่งจดัหาใหเ้พื�อทุำางานในอาคาร่
สัถืานทุี�ข้องซื่พัพลายึเออร่จ์ะไดร้่บััการ่
ปฏิบิัตัใินลกัษณะทุี�สัอดคลอ้งกบััหลกัการ่ 
ทุี�กำาหนดไวใ้นจร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บัั
ซื่พัพลายึเออร่นี์�
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สุำขอนามยั 
และควัามปลอด็ภยั

ควัามปลอด็ภยัในกิารทำางาน
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งใหค้ำามีั�นทุี�จะจดัให ้
มีคีวามีปลอดภยัึและสัขุ้อนามียัึสัำาหร่บัั
พนักงาน และจะตอ้งดแ้ลใหม้ีั�นใจวา่การ่
ฝึึกอบัร่มีบัคุลากร่ทุี�จำาเป็นดำาเนินการ่
เสัร่จ็สัิ �นกอ่นทุี�จะเร่ ิ�มีกจิกร่ร่มีการ่ทุำางาน
ใดๆ ซื่พัพลายึเออร่ค์วร่มีหีร่อืเป็นสัมีาช้กิ
โปร่แกร่มีความีปลอดภยัึและสัขุ้อนามียัึ 
ทุี�เป็นลายึลกัษณอ์กัษร่ ซื่พัพลายึเออร่ ์
มีหีนา้ทุี�ร่บััผู้ดิช้อบัในการ่จดัการ่และควบัคมุี
การ่ไดร้่บััอนัตร่ายึตอ่ความีปลอดภยัึทุี�อาจ
เกดิข้ึ �นตอ่ผู้้ป้ฏิบิัตังิานโดยึสัอดคลอ้งกบัั
มีาตร่ฐานและ/หร่อืร่ะเบัยีึบัข้อ้บังัคบััทุั�งหมีด
ทุี�ใช้บ้ังัคบัั และใช้ว้ธิุกีาร่ทุี�เหมีาะสัมี เช้น่ 
การ่ออกแบับั การ่ควบัคมุีทุางวศิัวกร่ร่มี
และการ่ดแ้ลจดัการ่ การ่บัำาร่งุร่กัษาเช้งิ
ป้องกนั การ่ฝึึกอบัร่มี ข้ั�นตอนการ่ทุำางาน 
และอปุกร่ณป้์องกนัสัว่นบัคุคลทุี�เหมีาะสัมี

ควัามพรอ้มสำำาหรบัเหติฉุุุกิเฉิุน
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งมีแีผู้นฉุ้กเฉิ้นและ 
ข้ั�นตอนปฏิบิัตักิร่ณีฉุ้กเฉิ้นทุี�ดำาเนินการ่ 

ใหเ้ป็นผู้ลตามีกฎหมีายึและร่ะเบัยีึบับังัคบัั 

ทุี�ใช้บ้ังัคบััทุั�งหมีดเกี�ยึวกบัั: ความีพร่อ้มี 
การ่ร่ายึงานและการ่แจง้เหตฉุุ้กเฉิ้น  
ข้ั�นตอนการ่อพยึพ การ่ฝึึกอบัร่มีและ
การ่ฝึึกซื่อ้มี อปุกร่ณต์ร่วจจบััและร่ะงบัั
อนัตร่ายึทุี�เหมีาะสัมี และสัิ�งอำานวยึ
ความีสัะดวกทุี�เพยีึงพอในการ่ออกจาก
สัถืานทุี�ปฏิบิัตังิานข้องซื่พัพลายึเออร่ ์

 กิารบาด็เจบ็และควัามเจบ็
ป่วัยจากิกิารทำางาน

ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งมีขี้ ั�นตอนและร่ะบับั 
ในการ่จดัการ่ ตดิตามี และร่ายึงานการ่ 
บัาดเจ็บัและความีเจ็บัป่วยึจากการ่ทุำางาน 
ตลอดจนการ่สัมัีผู้สััสัิ�งทุี�ทุำาใหเ้กดิโร่คทุาง
เคมี ีทุางช้วีภาพและทุางกายึภาพข้อง 
ผู้้ป้ฏิบิัตังิาน ข้ั�นตอนและร่ะบับัเหลา่นี�จะ
ตอ้งดำาเนินการ่ใหเ้ป็นผู้ลตามีกฎหมีายึและ
ร่ะเบัยีึบับังัคบััทุี�ใช้บ้ังัคบััทุั�งหมีด ซื่ึ�งร่วมีถืงึ
ข้อ้กำาหนดตอ่ไปนี�ตามีทุี�เกี�ยึวข้อ้ง เพื�อ 

 

(1) สัง่เสัร่มิีการ่ร่ายึงานข้องผู้้ป้ฏิบิัตังิาน  
(2) จำาแนกปร่ะเภทุและบันัทุกึกร่ณี 
การ่บัาดเจ็บัและความีเจ็บัป่วยึ (3) สัอบัสัวน
กร่ณีทุี�เกดิข้ึ �น และ (4) ดำาเนินการ่ใหเ้ป็นผู้ล
ตามีมีาตร่การ่แกไ้ข้

ซัพัพลายเออรจ์ะติอ้งปฏิบิตัิติิามกิฎหมายและระเบย่บบงัคบัวัา่ด็ว้ัย
สุำขภาพ ควัามปลอด็ภยั และสำิ�งแวัด็ลอ้มท่�ใชบ้งัคบัท ั�งหมด็ 

 

ซัพัพลายเออรค์วัรกิล่าวัถง่สำิ�งติอ่ไปน่�ในโปรแกิรมสุำขอนามยั 

และควัามปลอด็ภยัของติน

สุำขอนามยั อาหาร
และท่�พกัิอาศัยั
ซื่พัพลายึเออร่ต์อ้งจดัเตร่ยีึมีเคร่ ื�องสัขุ้ภณัฑ์ ์
ทุี�สัะอาด การ่เข้า้ถืงึนำ �าดื�มี และสัถืานทุี�
เตร่ยีึมีและจดัเก็บัอาหาร่ทุี�ถืก้สัขุ้อนามียัึ 
หากมีกีาร่จดัเตร่ยีึมีไว ้หอพกัผู้้ป้ฏิบิัตังิาน
ทุี�ซื่พัพลายึเออร่ห์ร่อืบัร่ษิทัุตวัแทุนทุี�เป็น
บัคุคลภายึนอกจดัหาให ้จะตอ้งมีสีัภาพ
ความีเป็นอยึ้ทุ่ี�ยึอมีร่บััได ้อาคาร่สัถืานทุี� 

ดงักลา่วจะตอ้งสัะอาดและปลอดภยัึ และ 
จดัใหม้ีทีุางออกฉุ้กเฉิ้นทุี�เพยีึงพอ ความี
อบัอุน่และการ่ร่ะบัายึอากาศัทุี�เพยีึงพอ  
พื �นทุี�สัว่นบัคุคลตามีสัมีควร่ และสัทิุธุิ �
ในการ่เข้า้และออกตามีสัมีควร่
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สำิ�งแวัด็ลอ้ม

เร่าคาดหวงัใหซ้ื่พัพลายึเออร่ข์้องเร่าร่ะบัุ
หนา้ทุี�ร่บััผู้ดิช้อบัดา้นสัิ�งแวดลอ้มีโดยึร่วมี
เข้า้ไวใ้นการ่ปฏิบิัตังิาน และลดผู้ลกร่ะทุบั
ไม่ีพงึปร่ะสังคต์อ่ช้มุีช้น สัิ�งแวดลอ้มี และ
ทุร่พัยึากร่ธุร่ร่มีช้าตใิหม้ีนีอ้ยึทุี�สัดุ ในข้ณะ
ทุี�ปกป้องสัขุ้อนามียัึและความีปลอดภยัึ 
ข้องผู้้ป้ฏิบิัตังิานและสัาธุาร่ณช้นทุั�วไป  
เมีื�อดำาเนินธุรุ่กจิ ซื่พัพลายึเออร่ย์ึงัตอ้ง
ปฏิบิัตัติามีกฎหมีายึและร่ะเบัยีึบับังัคบัั 
วา่ดว้ยึสัขุ้อนามียัึ ความีปลอดภยัึ และ 
สัิ�งแวดลอ้มีทุี�ใช้บ้ังัคบััทุั�งหมีดอกีดว้ยึ 

 

เพื�อเป็นตวัอยึา่ง ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้ง:

• ข้อร่บััใบัอนุญาตและการ่ลงทุะเบัยีึน 
เกี�ยึวกบััสัิ�งแวดลอ้มีทุี�จำาเป็นทุั�งหมีด 

 

และดแ้ลร่กัษาใหเ้ป็นฉ้บับััลา่สัดุ

• ลด ควบัคมุี และ/หร่อืกำาจดันำ �าเสัยีึ  

ข้องเสัยีึและมีลพษิทุี�ตน้ทุาง

• ลด ควบัคมุี และ/หร่อืกำาจดัการ่ปลอ่ยึ
สัาร่เคมี ีสัาร่กดักร่อ่น อนุภาค ละออง
ข้องเหลว และผู้ลติภณัฑ์จ์ากการ่เผู้า
ไหมีทุ้ี�ร่ะเหยึง่ายึเข้า้สั้อ่ากาศั

• ปฏิบิัตัติามีข้อ้กำาหนดในการ่ตดิป้ายึ 
และคำาเตอืนทุี�ใช้บ้ังัคบัั

• ร่ะบั ุจดัการ่ จดัเก็บั เคลื�อนยึา้ยึ และ
จดัการ่สัาร่อนัตร่ายึโดยึเป็นไปตามี
กฎหมีายึ และ

• ร่กัษาโปร่แกร่มีทุี�เหมีาะสัมีกบััข้นาดและ
ทุร่พัยึากร่ข้องตน เพื�อทุำาความีเข้า้ใจ
และลดการ่ปลอ่ยึกา๊ซื่เร่อืนกร่ะจกใน 
การ่ปฏิบิัตังิาน อาคาร่สัถืานทุี� และ 

หว่งโซื่อ่ปุทุานข้องตน
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ควัามซัื�อสำตัิยสุ์ำจรติิและ
กิารปฏิบิตัิติิามกิฎระเบย่บ
สำมุด็บญัชแ่ละขอ้ม้ลประวัตัิิ
เร่าคาดหวงัใหซ้ื่พัพลายึเออร่จ์ดัทุำาและ
ร่กัษาสัมุีดบัญัช้แีละข้อ้ม้ีลปร่ะวตัทิุี�ถืก้
ตอ้ง และไม่ีปร่บััแกร้่ายึการ่ข้อ้ม้ีลปร่ะวตัิ
ใดๆ เพื�อปกปิดหร่อืบัดิเบัอืนธุรุ่กร่ร่มีทุี�
ร่องร่บััทุี�ข้อ้ม้ีลปร่ะวตันัิ�นแสัดง ข้อ้ม้ีลปร่ะวตัิ
ทุั�งหมีด ไม่ีวา่จะอยึ้ใ่นแบับัใดๆ ทุี�ทุำาข้ึ �น
หร่อืไดร้่บััมีาโดยึเป็นหลกัฐานข้องธุรุ่กร่ร่มี
ทุางธุรุ่กจิ จะตอ้งแสัดงถืงึธุรุ่กร่ร่มีหร่อื
เหตกุาร่ณท์ุี�บันัทุกึไวนั้�นโดยึคร่บัถืว้นและ
ถืก้ตอ้ง เมีื�อข้อ้ม้ีลปร่ะวตัหิมีดความีจำาเป็น
ในการ่ดำาเนินธุรุ่กจิปัจจบุันัแลว้ ยึงัคงควร่
เก็บัร่กัษาข้อ้ม้ีลปร่ะวตันัิ�นไวต้ามีข้อ้กำาหนด
ในการ่เก็บัร่กัษาตามีกฎหมีายึทุี�ใช้บ้ังัคบัั

ควัามซัื�อสำตัิยสุ์ำจรติิทางธุุรกิจิ
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งปฏิบิัตัติามีกฎหมีายึ
และร่ะเบัยีึบับังัคบััข้องเข้ตอำานาจศัาลทุี�
เกี�ยึวข้อ้งทุั�งหมีด ร่วมีทุั�งกฎหมีายึตอ่ตา้น
การ่ทุจุร่ติทุี�ใช้บ้ังัคบััทุั�งหมีด ซื่พัพลายึเออร่ ์

จะตอ้งไม่ีเร่ยีึกร่อ้ง ใหห้ร่อืร่บััสันิบัน 
เช้งิพาณิช้ยึห์ร่อืเงนิใตโ้ตะ๊ทุี�ผู้ดิกฎหมีายึ 
และตอ้งใช้ค้วามีร่ะมีดัร่ะวงัเพื�อหลกีเลี�ยึง
แมีแ้ตภ่าพลกัษณท์ุี�สัอ่ถืงึความีปร่ะพฤติ
ไม่ีเหมีาะสัมีดงักลา่ว ซื่พัพลายึเออร่จ์ะ
ดำาเนินธุรุ่กจิข้องตนโดยึไม่ีมีสีัว่นร่ว่มีใน
ข้อ้ปฏิบิัตัทิุี�ทุจุร่ติ และจะไม่ีเอาเปร่ยีึบัผู้้ใ้ด

ก็ตามีดว้ยึข้อ้ปฏิบิัตัใินการ่ตกลงธุรุ่กจิทุี�
ไม่ีเป็นธุร่ร่มี ซื่ึ�งหมีายึความีวา่ซื่พัพลายึ
เออร่ไ์ม่ีควร่แสัดงข้อ้ม้ีลเท็ุจสัำาหร่บัั
คณุภาพ คณุสัมีบัตั ิหร่อืการ่มีจีำาหน่ายึ
ข้องผู้ลติภณัฑ์ห์ร่อืบัร่กิาร่ข้องตน นอกจาก
นี� ซื่พัพลายึเออร่ย์ึงัตกลงดว้ยึวา่จะร่กัษา
บัร้่ณภาพ ความีโปร่ง่ใสั และความีถืก้ตอ้ง
ในการ่เก็บัร่กัษาข้อ้ม้ีลปร่ะวตัขิ้องบัร่ษิทัุ

ผู้ลประโยชนท์บัซัอ้น
ซื่พัพลายึเออร่ต์อ้งสันับัสันุนช้ื�อเสัยีึงข้อง 
Honeywell และหลกีเลี�ยึงผู้ลปร่ะโยึช้น์
ทุบััซื่อ้นทุั�งหมีด หร่อืสัถืานการ่ณท์ุี�ทุำาให ้
เกดิภาพลกัษณข์้องผู้ลปร่ะโยึช้นท์ุบััซื่อ้น
ทุี�อาจเกดิข้ึ �น โดยึทุั�วไปแลว้ ผู้ลปร่ะโยึช้น์
ทุบััซื่อ้นทุี�เกี�ยึวข้อ้งเกดิข้ึ �นเมีื�อผู้ลปร่ะโยึช้น์
สัว่นตวัเข้า้ไปกา้วกา่ยึหร่อืมีภีาพลกัษณว์า่
จะกา้วกา่ยึความีสัามีาร่ถืข้องซื่พัพลายึเออร่ ์
ในการ่ปฏิบิัตังิาน/ใหบ้ัร่กิาร่โดยึปร่าศัจาก
ความีลำาเอยีึง เร่าคาดหวงัใหซ้ื่พัพลายึ
เออร่ต์อ้งแจง้ตอ่ Honeywell หากผู้ล
ปร่ะโยึช้นท์ุบััซื่อ้นเกดิข้ึ �นจร่งิหร่อือาจเกดิ
ข้ึ �น ซื่ ึ�งร่วมีถืงึสัถืานการ่ณค์วามีข้ดัแยึง้
ใดๆ ทุี�อาจเกดิข้ึ �นหร่อืเห็นไดช้้ดัร่ะหวา่งผู้ล
ปร่ะโยึช้นส์ัว่นตวัข้องซื่พัพลายึเออร่ห์ร่อื
พนักงานกบััผู้ลปร่ะโยึช้นข์้อง Honeywell

กิารคุม้ครองทรพัยส์ำนิ
ทางปัญญา
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งเคาร่พสัทิุธุิ �ใน
ทุร่พัยึส์ันิทุางปัญญาและปกป้องข้อ้ม้ีล
ทุี�เป็นกร่ร่มีสัทิุธุิ � การ่ถืา่ยึทุอดเทุคโนโลยึี
และองคค์วามีร่้จ้ะตอ้งกร่ะทุำาในลกัษณะ
ทุี�คุม้ีคร่องสัทิุธุิ �ในทุร่พัยึส์ันิทุางปัญญา

กิารใชส้ำารเสำพติดิ็ในทางท่�ผู้ดิ็
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งนำานโยึบัายึและข้ั�นตอน
ปฏิบิัตัมิีาใช้ง้าน เพื�อใหแ้น่ใจวา่พนักงาน
จะไม่ีปฏิบิัตังิานในข้ณะอยึ้ภ่ายึใตฤ้ทุธุิ �ข้อง
แอลกอฮอล ์ยึาเสัพตดิผู้ดิกฎหมีายึ หร่อื 
ยึาทุี�ใช้ใ้นทุางทุี�ผู้ดิ (ไม่ีวา่จะมีคีำาสัั�งแพทุยึ ์
หร่อืไม่ีก็ตามี) นอกจากนี� ซื่พัพลายึเออร่ ์
จะจดัทุำานโยึบัายึและข้ั�นตอนปฏิบิัตัทิุี�หา้มี 

มีใิหพ้นักงานใช้ ้คร่อบัคร่อง ถืา่ยึโอน  
หร่อืข้ายึยึาเสัพตดิหร่อืเคร่ ื�องดื�มี
แอลกอฮอลท์ุี�ผู้ดิกฎหมีายึ หร่อืยึาทุี�ใช้ ้

ในทุางทุี�ผู้ดิ (ไม่ีวา่จะมีคีำาสัั�งแพทุยึห์ร่อื 

ไม่ีก็ตามี) ในข้ณะอยึ้ใ่นทุี�ทุำางานหร่อื
ร่ะหวา่งปฏิบิัตังิาน
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กิารจดั็หาแรอ่ย่างรบัผู้ดิ็ชอบ
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งร่บััเอานโยึบัายึมีาใช้ ้
และดำาเนินการ่สัอบัทุานธุรุ่กจิกบััแหลง่ทุี�มีา
และกร่ะบัวนการ่คุม้ีคร่องพยึานหลกัฐาน
สัำาหร่บััแทุนทุาลมัี ดบีักุ ทุงัสัเตน และทุองคำา
ในผู้ลติภณัฑ์ท์ุี�ตนผู้ลติ เพื�อร่บััร่องอยึา่งมีี
เหตผุู้ลไดว้า่จดัหามีาในลกัษณะทุี�สัอดคลอ้ง
กบััแนวทุางข้ององคก์ร่เพื�อความีร่ว่มีมีอืและ
พฒันาทุางเศัร่ษฐกจิ (OECD) วา่ดว้ยึหว่ง
โซื่อ่ปุทุานแร่ทุ่ี�มีคีวามีร่บััผู้ดิช้อบัจากพื �นทุี�ทุี�
ไดร้่บััผู้ลกร่ะทุบัจากความีข้ดัแยึง้และมีคีวามี
เสัี�ยึงสัง้ หร่อืกร่อบัการ่ทุำางานสัำาหร่บััการ่
สัอบัทุานธุรุ่กจิทุี�เทุยีึบัเทุา่และเป็นทุี�ยึอมีร่บัั

คณุภาพ
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งใช้ค้วามีร่ะมีดัร่ะวงั
อยึา่งเหมีาะสัมีเพื�อใหแ้น่ใจวา่ผู้ลงานข้อง
ตนเป็นไปตามีมีาตร่ฐานคณุภาพทุี�ใช้ ้
บังัคบัั ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งนำากร่ะบัวนการ่
ปร่ะกนัคณุภาพมีาใช้เ้พื�อร่ะบัจุดุบักพร่อ่ง
และดำาเนินการ่ใหเ้ป็นผู้ลตามีมีาตร่การ่
แกไ้ข้ และเพื�ออำานวยึความีสัะดวกในการ่
สัง่มีอบัผู้ลติภณัฑ์ท์ุี�มีคีณุภาพตร่งตามี
ข้อ้กำาหนดข้องสัญัญาหร่อืสัง้กวา่นั�น

ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งพฒันา นำาไปใช้ ้และ
ร่กัษาวธิุกีาร่และกร่ะบัวนการ่ทุี�เหมีาะสัมีกบัั
ผู้ลติภณัฑ์ข์้องตน เพื�อลดความีเสัี�ยึงไม่ีให ้
ช้ ิ �นสัว่นและวสััดปุลอมีหลดุร่อดเข้า้มีาใน
ผู้ลติภณัฑ์ท์ุี�สัง่มีอบั ควร่นำากร่ะบัวนการ่
ทุี�มีปีร่ะสัทิุธุผิู้ลมีาใช้เ้พื�อตร่วจหาช้ิ �นสัว่น
และวสััดปุลอมี แจง้เตอืนผู้้ร้่บััสันิคา้ปลอมี
เมีื�อมีกีาร่ร่บััปร่ะกนั และคดัแยึกช้ิ �นสัว่น
ดงักลา่วออกจากผู้ลติภณัฑ์ท์ุี�สัง่มีอบั

ควัามเป็นสำว่ันติวััและ 
ขอ้ม้ล และกิารรกัิษา 
ควัามปลอด็ภยัทางไซัเบอร ์
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งใหค้ำามีั�นในการ่ปกป้อง
ความีคาดหวงัในการ่ร่กัษาความีเป็นสัว่น
ตวัตามีสัมีควร่สัำาหร่บััข้อ้ม้ีลสัว่นบัคุคล
ข้องทุกุๆ คนทุี�ตนทุำาธุรุ่กจิดว้ยึ ซื่ึ�งร่วมี
ถืงึซื่พัพลายึเออร่ ์ลก้คา้ ผู้้บ้ัร่โิภค และ
พนักงาน ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งปกป้อง
ข้อ้ม้ีลทุี�เป็นความีลบััและเป็นกร่ร่มีสัทิุธุิ � 
ซื่ ึ�งร่วมีถืงึข้อ้ม้ีลทุี�เป็นความีลบััและเป็น
กร่ร่มีสัทิุธุิ �ข้องผู้้อ้ื�นและข้อ้ม้ีลสัว่นบัคุคล
ใหพ้น้จากการ่เข้า้ถืงึ การ่ทุำาลายึ การ่ใช้ ้
งาน การ่ปร่บััเปลี�ยึนและการ่เปิดเผู้ยึโดยึ
ไม่ีไดร้่บััอนุญาต โดยึผู่้านข้ั�นตอนการ่
ร่กัษาความีปลอดภยัึทุางกายึภาพและทุาง
อเิล็กทุร่อนิกสัท์ุี�เหมีาะสัมี ซื่พัพลายึเออร่จ์ะ
ตอ้งปฏิบิัตัติามีกฎหมีายึและข้อ้กำาหนดตามี
ร่ะเบัยีึบับังัคบััวา่ดว้ยึความีเป็นสัว่นตวัและ
การ่ร่กัษาความีปลอดภยัึข้อ้ม้ีลทุี�ใช้บ้ังัคบัั 
เมีื�อเก็บัร่วบัร่วมี จดัเก็บั ปร่ะมีวลผู้ล สัง่ และ
แบัง่ปันข้อ้ม้ีลสัว่นบัคุคล ซื่พัพลายึเออร่จ์ะ

ตอ้งใหค้ำามีั�นในการ่ปกป้องร่ะบับัเทุคโนโลยึี
สัาร่สันเทุศั (IT) และร่ะบับัเทุคโนโลยึปีฏิบิัตัิ
การ่ (OT) ข้องตน เพื�อป้องกนัไม่ีใหร้่ะบับั
ข้องตนมีกีาร่เข้า้ถืงึโดยึไม่ีไดร้่บััอนุญาตและ
หยึดุช้ะงกัการ่ทุำางาน และจะตอ้งปกป้อง
สันิทุร่พัยึข์้องตนในทุางอื�นๆ เพื�อทุี�จะ
ปกป้องผู้ลปร่ะโยึช้นข์้องลก้คา้ พนักงาน 
ผู้้บ้ัร่โิภค และซื่พัพลายึเออร่ข์้องตน
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ระบบ 
กิารจดั็กิาร
ซื่พัพลายึเออร่จ์ะตอ้งร่บััเอาร่ะบับัการ่จดัการ่
มีาใช้แ้ละดำาเนินการ่ใหเ้ป็นผู้ลตามีร่ะบับั 
ดงักลา่ว เพื�อใหส้ัอดคลอ้งกบััหลกัการ่ 
ทุี�กำาหนดไวใ้นจร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บัั 
ซื่พัพลายึเออร่นี์� ร่ะบับัการ่จดัการ่จะ 
แตกตา่งกนัไปในซื่พัพลายึเออร่แ์ตล่ะ 
ร่ายึ โดยึข้ึ �นอยึ้ก่บััข้นาดและข้อบัเข้ต 
ข้องธุรุ่กจิและความีเสัี�ยึง ร่ะบับัการ่จดัการ่ 
จะไดร้่บััการ่ออกแบับัเพื�อใหม้ีั�นใจถืงึ

• การ่ปฏิบิัตัติามีกฎหมีายึทุี�ใช้บ้ังัคบัั 
ร่ะเบัยีึบับังัคบัั และข้อ้กำาหนดข้องลก้คา้

• การ่ปฏิบิัตัติามีจร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บัั
ซื่พัพลายึเออร่นี์�

• การ่ลดความีเสัี�ยึง และ

• กร่ะบัวนการ่ในการ่ตดิตามี วดัผู้ล  
และข้บััเคลื�อนการ่ปร่บััปร่งุในร่ะบับั 

การ่จดัการ่

ร่ะบับัการ่จดัการ่ควร่ปร่ะกอบัดว้ยึ
องคป์ร่ะกอบัตอ่ไปนี�เป็นอยึา่งนอ้ยึ:

• ขอ้ติกิลงรว่ัมกินัของบรษิทัและภาระ
รบัผู้ดิ็ชอบของผู้้บ้รหิารผู่้านคำาแถืลง
นโยึบัายึทุี�ยึนืกร่านข้อ้ตกลงร่ว่มีกนั 

ข้องซื่พัพลายึเออร่ใ์นการ่ปฏิบิัตัติามี 
กฎร่ะเบัยีึบั และร่ะบัตุวัแทุนบัร่ษิทัุทุี�ร่บัั 

ผู้ดิช้อบัในการ่ร่บััร่องใหม้ีกีาร่นำาร่ะบับั
การ่จดัการ่ไปใช้ ้

• กิระบวันกิารประเมนิควัามเสำ่�ยง 
และบรหิารควัามเสำ่�ยง เพื�อร่ะบั ุ

ความีเสัี�ยึงทุี�เกี�ยึวข้อ้งกบััการ่ปฏิบิัตังิาน
ข้องซื่พัพลายึเออร่ ์เนื�องจากร่ะเบัยีึบั
บังัคบััมีกีาร่เปลี�ยึนแปลงและเกดิข้ึ �นใหม่ี
อยึา่งตอ่เนื�อง ร่ะบับัการ่จดัการ่ข้อง 

ซื่พัพลายึเออร่จ์งึควร่มีกีร่ะบัวนการ่ 
เพื�อตร่วจสัอบัและตดิตามีกจิกร่ร่มี 

ดา้นร่ะเบัยีึบับังัคบััทุี�อาจสัง่ผู้ลกร่ะทุบั 

ตอ่ธุรุ่กจิข้องตนและข้องลก้คา้ ซื่ ึ�ง
เกี�ยึวข้อ้งแตไ่ม่ีไดจ้ำากดัเพยีึงแคส่ัิ�ง
แวดลอ้มี การ่ใช้ว้สััดทุุี�มีกีาร่จำากดั  

แร่ทุ่ี�มีคีวามีข้ดัแยึง้ และข้องเสัยีึทุี�เป็น
อนัตร่ายึ

• โครงกิารฝ่ึกิอบรมเพื�อฝึึกอบัร่มี 

ผู้้จ้ดัการ่และพนักงาน เพื�อดำาเนินการ่
ใหเ้ป็นผู้ลตามีนโยึบัายึ ข้ั�นตอนปฏิบิัตั ิ
และวตัถืปุร่ะสังคใ์นการ่ปร่บััปร่งุข้อง
ซื่พัพลายึเออร่ ์และเพื�อใหเ้ป็นไปตามี 

ข้อ้กำาหนดทุางกฎหมีายึและร่ะเบัยีึบั
บังัคบััทุี�ใช้บ้ังัคบัั

• มาติรฐาน กิารติรวัจสำอบและ 
กิารประเมนิผู้ล เพื�อใหแ้น่ใจวา่มี ี

ความีสัอดคลอ้งกบััข้อ้กำาหนดทุาง
กฎหมีายึและร่ะเบัยีึบับังัคบัั เนื�อหาข้อง
จร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่ ์ 
และข้อ้กำาหนดตามีสัญัญาข้องลก้คา้

• กิระบวันกิารด็ำาเนินกิารแกิไ้ข  
เพื�อการ่แกไ้ข้อยึา่งทุนัทุว่งทุสีัำาหร่บัั 

ข้อ้บักพร่อ่งทุี�ร่ะบัจุากการ่ปร่ะเมีนิผู้ล 
การ่ตร่วจสัอบั การ่สัอบัสัวน และ 
การ่ทุบัทุวนภายึในหร่อืภายึนอก

• เอกิสำารและขอ้ม้ลประวัตัิ ิเพื�อให ้

แน่ใจวา่มีคีวามีสัอดคลอ้งกบััหลกัการ่
ข้องจร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่นี์�

• กิระบวันกิารในกิารแจง้ 
ซัพัพลายเออรใ์หท้ราบถง่ 
ขอ้กิำาหนด็ของจรรยาบรรณ 
สำำาหรบัซัพัพลายเออร ์และเฝ้ึา
ตดิตามีการ่ปฏิบิัตัติามีจร่ร่ยึาบัร่ร่ณ
สัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่ข์้อง 
ซื่พัพลายึเออร่ ์
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คณุสัามีาร่ถืร่ายึงานโดยึ
ใช้ส้ัายึดว่น Honeywell 
ACCESS Integrity โดยึ: 

โทรไปท่�: 800-237-5982 หร่อื

สำง่อเ่มลไปท่�: access.integrity.
helpline@honeywell.com

กิารรายงาน 
ขอ้กิงัวัล
หากคณุทุร่าบัถืงึสัถืานการ่ณท์ุี�อาจ
เกี�ยึวข้อ้งกบััการ่ละเมีดิจร่ร่ยึาบัร่ร่ณ
สัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่นี์� คณุมีหีนา้ทุี�
ร่บััผู้ดิช้อบัตอ้งร่ายึงานสัถืานการ่ณ์
นั�น โปร่ดทุร่าบัวา่การ่ไม่ีปฏิบิัตัติามี
จร่ร่ยึาบัร่ร่ณสัำาหร่บััซื่พัพลายึเออร่ ์
นี�อาจสัง่ผู้ลใหถ้ืก้เลกิจา้งในฐานะ
ซื่พัพลายึเออร่ข์้อง Honeywell และ
อาจถืก้ดำาเนินการ่ทุางกฎหมีายึ

Honeywell จะปฏิบิัตัติอ่ร่ายึงานทุั�งหมีด
อยึา่งเป็นความีลบััภายึในข้อบัเข้ตทุี�เป็นไป
ได ้โดยึสัอดคลอ้งกบัักฎหมีายึ นโยึบัายึข้อง
บัร่ษิทัุ และความีจำาเป็นข้องบัร่ษิทัุในการ่
ดำาเนินการ่สัอบัสัวนโดยึละเอยีึด ร่ายึงาน
ทุั�งหมีดจะไดร้่บััการ่สัอบัสัวนโดยึละเอยีึดใน
ทุนัทุโีดยึสัอดคลอ้งกบัักฎหมีายึทุี�ใช้บ้ังัคบัั 
และเมีื�อไดร้่บััคำาแนะนำาและความีเห็นช้อบั
จากฝ่ึายึกฎหมีายึข้อง Honeywell อาจ
ร่ายึงานไปยึงัหน่วยึงานผู้้ม้ีอีำานาจทุี�เหมีาะสัมี
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