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ความแข็งแกรง่ผา่นคา่นยิม

เรามคีวามหลากหลายและ
หลอมรวมเป็นหนึง่เดยีวกนัดว้ย
เป้าหมายทีเ่หมอืนกนัและคา่
นยิมทีม่รีว่มกนั

เราจัดท�าและพัฒนาวธิตีา่งๆ ที่
ใหมแ่ละดยีิง่ขึน้ในการชว่ยให ้
ผูค้นปลอดภยั สะดวกสบาย 
และกา้วหนา้ตอ่ไป

เราปลกูฝังความแข็งแกรง่โดย
การผนวกรวม จัดท�าผลงาน
ดว้ยความเป็นเลศิ เตบิโตผา่น
การสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  ปฏบิตั ิ
ตอ่ผูอ้ืน่ดว้ยการใหเ้กยีรต ิ
และด�าเนนิการดว้ยความมี
คณุธรรมในทกุสิง่ทีเ่ราท�า 

ความส�าเร็จของบรษัิทของเราจะเกดิขึน้จากความสามารถ ทกัษะ และความทุม่เท
ของบคุลากรของเรา เราใหเ้กยีรตแิละเห็นความส�าคญัซึง่กนัและกนัในฐานะบคุคล
และตระหนักวา่เราจะสามารถบรรลศุกัยภาพสงูสดุของเราไดโ้ดยรว่มมอืกนัเทา่นัน้ 
เนือ่งจากเราด�าเนนิงานตลอดเวลาและรอบโลก สภาวะและความทา้ทายตา่งๆ ที่
เราพบเจออาจแตกตา่งกนัไป แตค่า่นยิมหลกัของเราไมไ่ดแ้ตกตา่งตามไปดว้ย คา่
นยิมของเราก�าหนดใหเ้ราตอ้งด�าเนนิการอยา่งโปรง่ใสและไมห่นัไปพึง่การโกหก 
การโกง การขโมย หรอืการหลอกลวงในรปูแบบอืน่ใดโดยเด็ดขาด 
คา่นยิมของเราจะเชือ่มโยง น�าทาง และใหอ้�านาจพวกเราทกุคน คา่นยิมเหลา่นีจ้ะ
ระบวุา่เราคอืใคร เรายดึมัน่ในสิง่ใด และเราด�าเนนิธรุกจิอยา่งไร ในสภาพแวดลอ้ม
ทางธรุกจิทีซ่บัซอ้นและมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่มแีรงกดดนัทีร่นุแรง
และปัญหาตา่งๆ มกัมลีกัษณะเฉพาะ คา่นยิมของเราจะใหค้วามชดัเจนและความ
คงเสน้คงวา และผกูพันเราใหใ้กลช้ดิกนัมากขึน้ คา่นยิมของเราจะชว่ยใหเ้ราบรรลุ
มาตรฐานขัน้สงูในเรือ่งคณุภาพ ความปลอดภยั และประสทิธภิาพทีล่กูคา้ของเรา
คาดหวงัไวแ้ละสมควรไดรั้บ คา่นยิมเหลา่นัน้จะเป็นแนวทางใหเ้ราในกรณีไมม่ี
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง กลา่วสัน้ๆ ก็คอืคา่นยิมของเราจะหลอมรวมใหเ้ราเป็นหนึง่
เดยีวกนัในขณะทีเ่ราปฏบิตังิานของเรา
เราท�าใหช้วีติยคุใหมเ่ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้
ธรุกจิรอบโลกของเราเป็นพลงัทีข่บัเคลือ่นอตุสาหกรรมและการกอ่สรา้ง

คา่นยิมของเราคอืคา่นยิมของพนกังาน
หลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมของเรา คอืหลกัการทีถ่กูสรา้งขึน้มาดว้ยการมสีว่นรว่มจาก
พนักงาน จ�านวนนับพันคน โดยอาศยัความพยายามทัว่ทัง้องคก์รทีเ่ราไดม้ขี ึน้เพือ่
ใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมของเราและคา่นยิมทีเ่ป็นแนวทางในการด�าเนนิงานของเราไดด้ี
ยิง่ขึน้ 
หลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมของเรา ซึง่กค็อืหลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมสากลของเรา 
ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความมุง่มัน่ดงักลา่วและเสรมิสรา้งความมุง่มัน่ดงักลา่วให ้
แข็งแกรง่ยิง่ขึน้ 

การใหเ้กยีรต ิ
เราปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่ในแบบทีเ่ราตอ้งการ
ไดรั้บการปฏบิตัดิว้ย

ความมคีณุธรรม 
เราใหค้วามส�าคญักบัความซือ่สตัย ์
ความรับผดิชอบ และจรรยาบรรณเป็น
อนัดบัแรก
การผนวกรวมเป็นหนึง่
เราผลกัดนัเพือ่การสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ทีท่กุคนรูส้กึมสีว่นรว่ม โดยไมค่�านงึถงึ
ความแตกตา่งใดๆ

การสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  
เรามุง่มัน่อยูต่ลอดเวลาทีจ่ะพัฒนา 
ปรับปรงุ และเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
ความเป็นเลศิ 
เราจัดท�าผลงานโดยอาศยัคณุภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา ดว้ยความ
รวดเร็วและการด�าเนนิการทีป่ราศจาก
ขอ้บกพรอ่ง
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หลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมของ
เรา ดว้ยคา่นยิมคอืแหลง่ขอ้มลู
ในทางปฏบิตัทิีจ่ะชว่ยเราใน
การคุม้ครองและขบัเคลือ่น
ธรุกจิของเราและปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการท�างานของ
พวกเราแตล่ะคน

คา่นยิมในทางปฏบิตั ิ

หลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมของเรา คอืแหลง่ขอ้มลูส�าหรับพวกเราทกุคน ซึง่ถอืเป็น
หลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมสากลของเราและใชบ้งัคบักบักรรมการ เจา้หนา้ที ่และ
พนักงานของเราทัง้หมด รวมทัง้ตวัแทนของบรษัิทของเราตลอดจนบรษัิทสาขาและ
บรษัิทในเครอืของเราทีม่อียูร่อบโลก ดว้ยการเป็นเครือ่งมอืและแนวทางในการบรรลุ
เป้าหมายของเราอยา่งถกูตอ้ง หลกัปฏบิตันิีจ้ะ

•  รวมคา่นยิมหลกัของเราทัง้หมดไวด้ว้ยกนั โดยย�้าเตอืนเราวา่การตดัสนิใจของเรา
ในแตล่ะวนัจะเป็นเรือ่งทีง่า่ยขึน้เมือ่เราใชค้า่นยิมของเราในการตดัสนิใจ ซึง่ไดแ้ก ่
Respect, Integrity, Inclusion, Innovation, and Excellence การใหเ้กยีรต ิ
ความมคีณุธรรม การผนวกรวมเป็นหนึง่ การสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  และความเป็นเลศิ

•  ครอบคลมุนโยบาย ขอ้ก�าหนด และความรับผดิชอบตา่งๆ ทีส่�าคญัซึง่เราจะตอ้ง
นอ้มรับ

•  อธบิายวา่เราจะสามารถขอความชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งไรเมือ่ตอ้งเจอกบัขอ้กงัวลหรอื
การตดัสนิใจเรือ่งยากๆ

•  ก�าหนดใหเ้ราตอ้งด�าเนนิการอยา่งซือ่สตัยแ์ละหลกีเลีย่งการบา่ยเบีย่งหรอืการ
หลอกลวงในทกุรปูแบบ

•  เป็นรากฐานใหก้บัโปรแกรมดา้นจรรยาบรรณและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ 
ของเรา

การก�าหนดคา่นยิมของเรา
การใหเ้กยีรต ิความมคีณุธรรม การผนวกรวมเป็นหนึง่ การสรา้งสรรคส์ ิง่
ใหม่ๆ  และความเป็นเลศิ โดยการน�าคา่นยิมเหลา่นีม้าใชใ้นทกุการตดัสนิใจทีเ่รามี
และในทกุการด�าเนนิการทีเ่ราท�า กเ็ทา่กบัวา่เรา 

•  สง่เสรมิวฒันธรรมทีส่นับสนุนใหเ้กดิการรว่มมอืและการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืและชว่ย
ป้องกนัขอ้ผดิพลาดทีร่า้ยแรง

•  พยายามอยา่งหนักทีจ่ะท�าใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีเ่ราสามารถท�าได ้โดยมุง่เป้าไปทีค่วาม
ส�าเร็จเสมอแตก่ไ็มบ่ัน่ทอนคา่นยิมของเราโดยเด็ดขาด 

•  ปกป้องชือ่เสยีงทีเ่ราไดม้าดว้ยความยากล�าบากโดยการด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรรยา
บรรณและรับผดิชอบตอ่กฎหมาย ไมว่า่เราก�าลงัด�าเนนิงานอยูท่ีใ่ดกต็าม 

•  เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัความสมัพันธท์ีเ่รามกีบัหุน้สว่นทางธรุกจิและผูม้ี
สว่นไดเ้สยีอืน่ๆ โดยอาศยัคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

•  ยกระดบัความสามารถของเราในการดงึดดูและรักษาพนักงานทีม่มีาตรฐานสงู
เหมอืนกบัเรา และตระหนักวา่ธรุกจิมกัประสบความส�าเร็จเพราะการท�าในสิง่ทีถ่กู
ตอ้ง ไมใ่ชป่ระสบความส�าเร็จแมว้า่จะท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง
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ความรับผดิชอบของเรา

ความส�าเร็จของบรษัิทของเราจะขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการของกรรมการ เจา้หนา้ที ่
พนักงาน และตวัแทนของเราทีม่อียูร่อบโลก เพราะฉะนัน้ พวกเราแตล่ะคนจะตอ้ง
รับผดิชอบเป็นการสว่นตวัทีจ่ะ

•  ด�ารงไวซ้ ึง่คา่นยิมหลกัของบรษัิทของเรารวมทัง้ท�าความเขา้ใจและปฏบิตัติาม
หลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมของเรา

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การด�าเนนิการของเราจะสอดคลอ้งกบัตวัอกัษรและ
เจตนารมณข์องกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด

•  รักษาความมุง่มัน่ทีเ่รามตีอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของเราและท�าตวัใหเ้ป็นแบบอยา่ง

•  รายงานสิง่ใดกต็ามทีเ่ป็น หรอืดเูหมอืนวา่จะเป็นการฝ่าฝืนหลกัปฏบิตัหิรอืคา่นยิม
ของเรา

การตอบโตผู้ใ้ดกต็ามทีท่�าการรายงานโดยสจุรติไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีต่อ้งหา้มเพยีง
เทา่นัน้ แตย่งัน�าไปสูก่ารด�าเนนิการทางวนัิยอกีดว้ย

ความรบัผดิชอบพเิศษส�าหรบัผูน้�าและหวัหนา้งาน
หากเราเป็นผูน้�าและหวัหนา้งานของพนักงาน หรอืจัดการกบัหุน้สว่นทางธรุกจิ เราจะตอ้งท�าตวัใหเ้ป็นแบบอยา่ง และ 

•  บม่เพาะสภาพแวดลอ้มการท�างานและความสมัพันธท์างธรุกจิทีด่ ีซ ึง่เฉพาะการด�าเนนิการทีถ่กูกฎหมายและถกูหลกัจรรยา
บรรณซึง่แสดงถงึคา่นยิมหลกัของเราเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถยอมรับได ้

•  อยา่ขอใหผู้ใ้ด ไมว่า่พนักงานหรอืหุน้สว่นทางธรุกจิ ด�าเนนิการใดๆ ทีจ่ะเป็นการบัน่ทอนมาตรฐานของเราโดยเด็ดขาด

•  สือ่สารถงึความส�าคญัของการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตั ินโยบาย และระเบยีบปฏบิตัขิองอยูเ่ป็นประจ�า และด�ารงไวซ้ ึง่คา่นยิมของ
เรา โดยเนน้ย�้าวา่วธิกีารมคีวามส�าคญัเทา่กบัผลลพัธเ์สมอ

•  มคีวามรับผดิชอบในพฤตกิรรมและการด�าเนนิการของตวัเราและพนักงานของเรา และน�าความคดิรเิริม่ดา้นการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบและสิง่ทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมไปปฏบิตั ิ

•  จัดใหม้กีารฝึกอบรมทีช่ว่ยใหพ้นักงานเขา้ใจถงึความรับผดิชอบของตน พัฒนาทกัษะความเป็นผูน้�าของตน และมคีวามกา้วหนา้
ในอาชพีการงานและความสมัพันธข์องตนอยา่งมจีรรยาบรรณ

•  ด�าเนนิการเชงิรกุในการสง่เสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงานและหุน้สว่นทางธรุกจิกา้วออกมาเสนอความคดิหรอืแจง้ขอ้กงัวล

•  ด�าเนนิการกบัขอ้กงัวลอยา่งทนัทว่งทแีละใหเ้กยีรตโิดยจัดการกบัสถานการณปั์จจบุนัและป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาในอนาคต 
หรอืโดยขอความชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสม

•  งดเวน้จากการเขา้รว่มหรอืยอมใหเ้กดิพฤตกิรรมทีจ่ะฝ่าฝืนกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัหรอืหลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมนีเ้สมอ

•  อยา่ด�าเนนิการตอบโตห้รอืยอมใหเ้กดิการตอบโตโ้ดยเด็ดขาด

•  พยายามคน้หาเหตแุหง่ความส�าเร็จดว้ยไมใ่ชแ่คเ่พยีงเหตแุหง่ความลม้เหลว โดยเฉพาะเมือ่ผลลพัธด์เีกนิกวา่ทีจ่ะเป็นจรงิได ้

• ใหก้ารยกยอ่งตอ่สาธารณะตอ่บคุคลทีท่�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง โดยเฉพาะเมือ่ใชค้วามกลา้หาญในการปฏบิตัเิชน่นัน้

•  พดูคยุอยา่งเปิดเผยและเชงิป้องกนักบัทมีของคณุเกีย่วกบัความเสีย่ง โดยเฉพาะเมือ่ตอ้งปฏบิตังิานในสภาพแวดลอ้มทีย่าก
ล�าบากหรอืภายใตแ้รงกดดนั ใหเ้ครือ่งมอืเพือ่ลดความเสีย่งแกพ่วกเขา และสนับสนุนความตอ้งการในการขอรับความชว่ย
เหลอืหากจ�าเป็น

พวกเราแตล่ะคนจะตอ้งรับผดิ
ชอบในการปฏบิตัติามหลกั
ปฏบิตันิีแ้ละนโยบายของบรษัิท 
โดยขอค�าแนะน�าเมือ่เรามขีอ้
กงัวล และรายงานการฝ่าฝืนที่
เกดิขึน้จรงิหรอือาจเกดิขึน้
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การตดัสนิใจทางจรรยาบรรณ

การตดัสนิใจทางจรรยาบรรณจะท�าใหค้ณุตอ้งถามตวัคณุเองและตอบวา่ “ใช”่ ใน
ค�าถามพืน้ฐานสองขอ้กอ่นทีค่ณุจะด�าเนนิการ กลา่วคอื

1:   ฉนัสามารถท�าไดใ้ชห่รอืไม ่
การด�าเนนิการทีค่ดิจะท�านีส้อดคลอ้งกบัตวัอกัษรและเจตนารมณข์อง
กฎหมายและนโยบายของบรษัิทใชห่รอืไม่

2:   ฉนัควรท�าใชห่รอืไม ่
การด�าเนนิการทีค่ดิจะท�านีส้อดคลอ้งกบัคา่นยิมหลกัและชือ่เสยีงของ
บรษัิทใชห่รอืไม ่

ในเวลาทีต่อบค�าถามเหลา่นี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจคณุเขา้ใจขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมด ค�านงึถงึหนา้ทีท่ีม่ตีอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดรั้บผลกระทบ และคดิถงึทางเลอืก
ตา่งๆ ทีเ่ป็นไปได ้คณุยงัตอ้งใหบ้คุคลทีเ่หมาะสมเขา้มาเกีย่วขอ้งเพือ่ชว่ยเหลอื
คณุ รวมถงึเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลจรรยาบรรณ ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล และผู ้
เชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ (เชน่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนคิ วศิวกรรม คณุภาพ การปฏบิตั ิ
งาน และกฎหมาย)

แม้ว่าหลักปฏิบัติของเราจะช่วยให้คุณท�าการตัดสินใจที่หลากหลายได้ แต่โปรด
ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถกระท�าและควรกระท�าจาก
นโยบายจากนโยบายของ Carrier เช่นกัน

https://corporate.carrier.com/policymanual
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มแีหลง่ขอ้มลูมากมายทีพ่รอ้ม
ชว่ยใหเ้ราด�าเนนิการตามความ
รับผดิชอบของเราในเรือ่งการ
รายงานการฝ่าฝืนทีอ่าจเกดิขึน้
โดยสจุรติและขอค�าแนะน�าเกีย่ว
กบัค�าถามทางจรรยาบรรณ เรา
จะไมย่อมใหเ้กดิการตอบโตต้อ่
บคุคลทีไ่ดร้ายงานโดยสจุรติ

การออกมาพดูและการขอความ
ชว่ยเหลอื

หากเราพบเห็นหรอืสงสยัถงึการฝ่าฝืนกฎหมาย หลกัปฏบิตันิี ้หรอืคา่นยิมของเรา 
เราจะตอ้งออกมาพดูโดยเร็วทีส่ดุ การรายงานจะสามารถท�าไดต้อ่หวัหนา้งานไม่
วา่ในระดบัใด ฝ่ายกฎหมาย เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลจรรยาบรรณ หรอืฝ่ายทรัพยากร
บคุคล หากเราจ�าเป็นตอ้งรายงานโดยเป็นความลบั เรายงัสามารถใชโ้ปรแกรมการ
รายงานแบบไมร่ะบตุวัตนได ้แมว้า่การรายงานโดยไมร่ะบชุือ่จะเป็นสิง่ทีส่ามารถ
ท�าได ้(ในกรณีทีก่ฎหมายในพืน้ทีอ่นุญาต) แตเ่รากข็อใหบ้คุคลระบตุวัตนเนือ่งจาก
การท�าเชน่นัน้จะสามารถมสีว่นชว่ยในการสบืสวนและตดิตามผลได ้

ไมว่า่การรายงานจะไดท้�าอยา่งไร และผลทีไ่ดจ้ากการรายงานจะเป็นอยา่งไรกต็าม 
การตอบโตจ้ะเป็นสิง่ตอ้งหา้ม บรษิทัของเราจะไมย่อมทนตอ่การตอบโตใ้น
ทกุรปูแบบทีม่ตีอ่บคุคลซึง่ไดร้ายงานโดยสจุรติหรอืใหค้วามรว่มมอืในการ
สบืสวน ทัง้นี ้ไมไ่ดห้มายความวา่คณุจะตอ้งรูข้อ้เท็จจรงิทัง้หมดหรอืมคีวามแน่ใจ
อยา่งสมบรูณว์า่การฝ่าฝืนไดเ้กดิขึน้ ค�าวา่ “โดยสจุรติ” หมายความวา่คณุมคีวามสม
เหตสุมผลทีจ่ะเชือ่วา่การฝ่าฝืนอาจไดเ้กดิขึน้ และคณุกร็ายงานเรือ่งดงักลา่วอยา่ง
ใหเ้กยีรตแิละตามความจรงิ การด�าเนนิการใดๆ ทีเ่ป็นการตอบโตจ้ะน�าไปสูก่าร
ด�าเนนิการทางวนัิย รวมถงึขัน้การเลกิจา้ง

ขอ้เท็จจรงิทีเ่ป็นสาระส�าคญัคอื ถา้คณุพบเห็นบางสิง่ทีน่่าสงสยัและแจง้ออกมา เรา
จะไมย่อมใหม้กีารด�าเนนิการตอบโตก้ลบัคนืตอ่คณุ คณุจะไมไ่ดรั้บความเดอืดรอ้น 
แมว้า่สิง่ทีค่ณุรายงานจะไดรั้บการพสิจูนภ์ายหลงัวา่ไมใ่ชส่ ิง่ทีไ่มถ่กูตอ้งกต็าม ผูค้น
อาจไมค่อ่ยเชือ่วา่จะเป็นอยา่งนัน้ แตน่ั่นคอืเรือ่งจรงิ เราขอสนับสนุนใหท้กุคนแจง้
รายงานและถามค�าถาม แมว้า่จะเป็นค�าถามทีด่ยูากล�าบากกต็าม
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เราตรวจสอบการด�าเนนิงานของ
เราเป็นประจ�าเพือ่ใหแ้น่ใจถงึ
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง การ
รายงานการฝ่าฝืนทัง้หมดจะ
ไดรั้บการสบืสวนอยา่งละเอยีด 
เป็นธรรม และเป็นกลางโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ระบกุารด�าเนนิ
การส�าหรับการปรับปรงุอยา่งตอ่
เนือ่ง

เราจะด�ารงไวซ้ ึง่หลกัปฏบิตันิีไ้ด ้
อยา่งไร

บรษัิทของเราตรวจสอบนติบิคุคลทีด่�าเนนิกจิการของตนเป็นประจ�าเพือ่ใหแ้น่ใจ
ถงึการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัแิละนโยบายของบรษัิท โดยใชท้มีผูเ้ชีย่วชาญจาก
ภายในและภายนอกองคก์ร และในบางครัง้เรากย็งัอาจตรวจสอบหุน้สว่นทางธรุกจิ
ของเราอกีดว้ย การตรวจสอบ ไมว่า่จะมกีารประกาศหรอืไมไ่ดป้ระกาศ ก็จะยตุลิง
ดว้ยรายงานทีน่�าไปแบง่ปันกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่หมาะสมเพือ่ชว่ยใหเ้กดิการปรับปรงุ
อยา่งตอ่เนือ่ง

เมือ่มกีารรายงานหรอืตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย หลกัปฏบิตั ิหรอืนโยบายของ
บรษัิททีอ่าจเกดิขึน้หรอืเกดิขึน้จรงิ ส�านักงานก�ากบัดแูลจรรยาบรรณกจ็ะด�าเนนิ
การสบืสวนอยา่งละเอยีดและทนัทว่งทโีดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย เราจะใชค้วาม
พยายามทกุวถิทีางเพือ่ใหรั้บทราบเรือ่งราวจากทกุดา้นพรอ้มๆ ไปกบัการรักษา
ความลบัอยา่งถงึทีส่ดุ รวมทัง้เอกสทิธิท์างความลบัระหวา่งทนายความกบัลกูความ
ในขณะทีก่�าลงัด�าเนนิการสบืสวนตามค�าสัง่ของทีป่รกึษากฎหมาย 

บรษัิทของเรามุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติอ่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบหรอืการ
สบืสวนอยา่งใหเ้กยีรต ิทัง้นี ้เพือ่คุม้ครองความลบัหรอืจัดการกบัขอ้กงัวลอืน่ๆ ก็
อาจมกีรณีทีจ่ะไมน่�ารายละเอยีดของปัญหาทีก่�าลงัไดรั้บการสบืสวนไปแบง่ปันกบั
ทกุฝ่าย พนักงานและหุน้สว่นทางธรุกจิทัง้หมดจะตอ้งใหข้อ้มลูทีเ่ป็นความจรงิและ
ใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบและการสบืสวนอยา่งเต็มที ่เวน้แตก่ฎหมายทีใ่ช ้
บงัคบัจะไดจ้�ากดัการรว่มมอืในภาคบงัคบั การรว่มมอือาจรวมถงึการเขา้รว่มในการ
สมัภาษณแ์ละใหเ้อกสารตา่งๆ 

หากการฝ่าฝืนไดเ้กดิขึน้หรอืบคุคลทีถ่กูตรวจสอบหรอืสบืสวนไมไ่ดใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็น
ความจรงิหรอืไมไ่ดใ้หค้วามรว่มมอื กอ็าจมกีารใชม้าตรการทางวนัิยทีเ่หมาะสม 
มาตรการดงักลา่วอาจรวมถงึการใหค้�าปรกึษา การตกัเตอืน การพักงาน การเลกิจา้ง 
การชดใชค้วามเสยีหาย หรอืถงึขัน้สง่เรือ่งตอ่เพือ่ใหด้�าเนนิคดทีางอาญา ส�านักงาน
ก�ากบัดแูลจรรยาบรรณและฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะเขา้รว่มในกระบวนการทางวนัิย
เพือ่ใหแ้น่ใจถงึกระบวนการทีถ่กูตอ้งสมควรและการปฏบิตัติอ่พนักงานทกุคนโดย
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
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การยกเวน้

การยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัดัา้นจรยิธรรมนีห้รอืนโยบายอืน่ๆ ทีก่�าหนด
ขึน้มาเพือ่บงัคบัใชห้ลกัปฏบิตันิีไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นจะไดรั้บอนุญาตใหท้�าได ้
เฉพาะในพฤตกิารณพ์เิศษ และเฉพาะหลงัจากทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิากรองประธาน
บรษัิทฝ่ายก�ากบัดแูลทัว่โลกเทา่นัน้ การยกเวน้ใดๆ ส�าหรับกรรมการและผูบ้รหิาร
ระดบัสงูจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากทัง้รองประธานบรษัิทฝ่ายก�ากบัดแูลทัว่โลกและ
คณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิาร และจะมกีารเปิดเผยโดยทนัทตีามที่
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และนโยบายของของบรษัิทก�าหนดไว ้
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มรดกตกทอดของการสรา้งสรรคส์ ิง่
ใหม่ๆ  และความมคีณุธรรม

ธรุกจิของเราไดรั้บการกอ่ตัง้โดยบคุคลทีม่วีสิยัทศันท์ีส่รา้งสรรคห์รอืเผยแพรส่ ิง่ใหม่ๆ  
ออกไปอยา่งทัว่ทัง้อตุสาหกรรม

ตวัอยา่งเชน่ มนุษยอ์ยูอ่าศยัในอาคารโดยไมส่ามารถหลกีหนคีวามรอ้นและความชืน้
ไปไดจ้นกระทัง่ในปี 1902 เมือ่ Willis Carrier ไดป้ระดษิฐเ์ครือ่งปรับอากาศเครือ่ง
แรกของโลกขึน้มา เขาไดเ้ริม่ตน้อตุสาหกรรมทีท่�าใหผู้ค้นนับลา้นในทกุวนันีไ้ด ้
อยูอ่ยา่งสขุสบายและปลอดภยัทา่มกลางอณุหภมูทิีส่ดุขดี และในขณะเดยีวกนัก็
ยงัปกป้องอาหาร รวมทัง้ยาและเวชภณัฑต์า่งๆ อกีดว้ย Carrier ยงัคงเป็นผูน้�าตอ่
ไปดว้ยเทคโนโลยใีนรุน่ถดัมาทีใ่ชพ้ลงังานนอ้ยลงโดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะรักษาสิง่
แวดลอ้มของเรา ตลอดจนผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม

ไฟไหมส้ามารถลกุลามไดอ้ยา่งรวดเร็วและท�าใหเ้กดิผลเสยีหายรา้ยแรงกบัเรอืใน
ทอ้งทะเลจนกระทัง่ในปี 1918 เมือ่ Walter Kidde ไดส้รา้งระบบการตรวจจับควนัและ
การดบัเพลงิโดยใชก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซดข์ึน้มาเป็นครัง้แรกส�าหรับเรอืขนาดใหญ ่
หา้ปีตอ่มา เขาประดษิฐถ์งัดบัเพลงิชนดิกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์บบพกพาไดเ้ป็น
ครัง้แรก ทกุวนันี ้ผลติภณัฑข์อง Kidde Home Safety ไดช้ว่ยป้องกนัไมใ่หอ้บุตัเิหตุ
ตอ้งกลายมาเป็นโศกนาฏกรรม โดยอาศยัเทคโนโลยกีารตรวจจับอคัคภียัและการดบั
เพลงิทีล่�้าหนา้ และ Kidde ยงัรักษามรดกตกทอดของผูก้อ่ตัง้องคก์รของตนในเรือ่ง
ความใสใ่จดว้ยการท�าโครงการรเิริม่ในชมุชนและเป็นพันธมติรกบัองคก์รไมแ่สวงผล
ก�าไร ในแตล่ะปี Kidde ไดบ้รจิาคเครือ่งตรวจจับควนัและกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์
เป็นจ�านวนมากกวา่ 100,000 เครือ่ง

กญุแจล็อคตา่งๆ สามารถสะเดาะไดค้อ่นขา้งงา่ยจนกระทัง่สองพีน่อ้ง Jeremiah และ 
Charles Chubb ไดค้ดิคน้ Detector Lock ขึน้มาครัง้แรกในปี 1818 กญุแจล็อคชนดิ
นีม้ปีระสทิธภิาพมากเสยีจนท�าใหช้ือ่ของพีน่อ้งคูน่ีก้ลายมาเป็นชือ่ทีใ่ครๆ กร็ูจั้กใน
เรือ่งการปกป้องและความปลอดภยั ในทา้ยทีส่ดุ ธรุกจิของทัง้คูก่ไ็ดเ้ตบิโตขยายเกนิ
กวา่ล็อคและตูน้ริภยัไปจนถงึระบบป้องกนัอคัคภียัและรักษาความปลอดภยั ทกุวนันี ้
Chubb คอืผูน้�าทีน่่าเชือ่ถอืซึง่มปีระวตักิารไดรั้บรางวลัมากมาย รวมถงึ Millennium 
Award for Design and Technology, International Fire Expo Award for Innova-
tion และ Metropolitan Police Award for Intruder Alarm Performance

ผูก้อ่ตัง้ของเราไดว้างรากฐาน
ใหก้บัประวตัอินัยาวนานของ
เราในเรือ่งการคดิคน้และ
พัฒนาผลติภณัฑท์ีส่รา้งความ
เปลีย่นแปลงอยา่งสิน้เชงิ ซึง่
ใหค้วามปลอดภยั ประสทิธภิาพ 
ความสะดวก และความสขุสบาย
ในระดบัทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มา
กอ่น ผูก้อ่ตัง้แตล่ะคนตา่งกไ็ด ้
ก�าหนดใหม้มีาตรฐานขัน้สงูใน
เรือ่งคณุภาพและจรรยาบรรณ 
โดยสรา้งธรรมเนยีมปฏบิตัทิีเ่รา
ปฏบิตัติามและยดึถอืกนัมาอยา่ง
ภาคภมูใิจจวบจนทกุวนันี้
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เราจะแข็งแกรง่ขึน้เมือ่รว่มมอืกนั

เราหลอมรวมเป็นหนึง่เดยีวกนัดว้ยความเชือ่ทีเ่รา
มตีอ่กนัและกนั เราคาดหวงัถงึการใหเ้กยีรตซิ ึง่กนั
และกนัและการไมแ่บง่แยกในสถานทีท่�างานของ
เรา โดยมคีวามเขา้ใจวา่เราจะสามารถประสบความ
ส�าเร็จไดก้ต็อ่เมือ่ท�างานรว่มกนัเป็นทมีเทา่นัน้ เรา
ยดึมัน่ในนโยบายและมาตรการคุม้ครองของเรา
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่พวกเราทกุคนจะไดรั้บการคุม้ครอง
และสนับสนุนในการบรรลศุกัยภาพของเราอยา่ง
เต็มที่

การสง่เสรมิใหเ้กดิสถานทีท่�างานทีใ่ห ้
เกยีรตกินั 13

การรักษาสถานทีท่�างานใหป้ลอดภัย  
แน่นหนา และถกูสขุอนามัย 15

การเปิดรับความหลากหลายและ 
การไมแ่บง่แยก 17

การสง่เสรมิโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั 18

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 19

การใชส้ือ่ทางสงัคมอยา่งมคีวามรับผดิชอบ 20
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การสง่เสรมิใหเ้กดิสถานทีท่�างานที่
ใหเ้กยีรตกินั
เรายดึปฏบิตัใินการมุง่มัน่เพือ่
การผนวกรวมเป็นหนึง่และการ
ใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนั โดย
ด�าเนนิการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะ
ไมม่ใีครทีรู่ส้กึถกูคกุคามหรอื
ขม่ขูใ่นสถานทีท่�างานของเรา

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึหลอมรวมเราใหเ้ป็นหนึง่เดยีวกนั
เมือ่เราปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่อยา่งใหเ้กยีรตแิละปฏเิสธทีจ่ะยอมใหม้กีารขม่เหงรังแกหรอื
การคกุคามเกดิขึน้ เรากจ็ะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท�างานทีด่ซี ึง่พวกเราทกุคนตา่ง
กส็ามารถแสดงความคดิและมมุมองของเรา ถามค�าถาม เสนอแนะอยา่งสรา้งสรรค ์
และบรรลศุกัยภาพของเราอยา่งเต็มที ่ซึง่จะท�าใหก้ารสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  ความคดิ
สรา้งสรรค ์และประสทิธภิาพสามารถเตบิโตขึน้ไดพ้รอ้มๆ ไปกบัการสง่เสรมิใหเ้กดิ
การผนวกรวมเป็นหนึง่และการรว่มมอื โดยการทีเ่ราตอ้งรับผดิชอบในการแยกแยะ
และจัดการกบัสถานการณท์ีท่�าใหผู้อ้ ืน่รูส้กึถกูกดีกนั ไมใ่หเ้กยีรต ิหรอืถกูขม่ขู ่ก็
เทา่กบัวา่เราน�าคา่นยิมของเรามาปฏบิตัแิละด�ารงไวซ้ ึง่กฎหมาย

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
บรษัิทของเรามุง่มัน่ทีจ่ะจัดใหม้สีถานทีท่�างานซึง่ปราศจากการคกุคาม การขม่เหง
รังแก การขม่ขู ่และความรนุแรง พวกเราแตล่ะคนตา่งกส็ามารถมสีว่นในการท�าให ้
เกดิขึน้ไดโ้ดยการ

•  เขา้ไปขดัขวางพฤตกิรรมทีท่�าใหผู้อ้ ืน่ขายหนา้ ดหูมิน่ผูอ้ ืน่ หรอืขม่ขูผู่อ้ ืน่

•  สง่เสรมิใหผู้อ้ ืน่ออกมาพดู แสดงความคดิและความคดิเห็นของตน ถามค�าถาม 
และรับฟังขอ้เสนอแนะและความคดิอยา่งเปิดกวา้ง

•  รายงานการคกุคามในทกุรปูแบบ ไมว่า่เราจะเป็นเป้าหมายโดยตรงของตกิรรม
นัน้หรอืไมก่ต็าม

•  สง่เสรมิความปลอดภยัสว่นบคุคลและรายงานการกระท�าทีใ่ชค้วามรนุแรงหรอืการ
ขูว่า่จะใชค้วามรนุแรง

•  แสดงความเอาใจใสต่อ่ผูอ้ืน่และปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่อยา่งมศีกัดิศ์รี

•  ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทัง้หมดวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการคกุคาม 

หากคณุพบเห็นหรอืสงสยัวา่มกีารคกุคามเกดิขึน้ โปรดตดิตอ่หวัหนา้งาน ฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลจรรยาบรรณ หรอืโปรแกรมการรายงานแบบ
ไมร่ะบตุวัตนของบรษัิทโดยทนัท ีหากคณุพบเห็นหรอืสงสยัวา่มกีารกระท�าทีใ่ช ้
ความรนุแรงหรอืการขูว่า่จะใชค้วาหรอืมรนุแรง หรอืเชือ่วา่ความรนุแรงก�าลงัใกล ้
จะเกดิขึน้ โปรดเตอืนผูใ้ดกต็ามทีต่กอยูใ่นอนัตราย เอาตวัคณุออกมาจากอนัตราย
ทีอ่าจเกดิขึน้นัน้ และตดิตอ่ฝ่ายรักษาความปลอดภยัโดยทนัท ีนอกจากนี ้ใหแ้จง้
หวัหนา้งานของคณุ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรอื เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูล จรรยาบรรณ 
หรอืโปรแกรมการรายงานแบบไมร่ะบตุวัตนของบรษัิทโดยเร็วทีส่ดุ 

ตอ่ >
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การสง่เสรมิใหเ้กดิสถานทีท่�างานทีใ่หเ้กยีรตกินั (ตอ่)

ค�าถาม:   ฉันควรท�าอยา่งไรหากฉันคดิวา่เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของฉันก�าลงัถกู
คกุคาม แตฉั่นไมเ่คยไดย้นิวา่บคุคลนัน้บน่ถงึเรือ่งดงักลา่ว

ค�าตอบ:   คณุสามารถเริม่ตน้ไดด้ว้ยการพดูคยุกบัเพือ่นรว่มงานถงึสถานการณด์งั
กลา่วหากคณุรูส้กึสะดวกใจทีจ่ะท�าเชน่นัน้ ในกรณีทีเ่พือ่นรว่มงานคน
นัน้ปฏเิสธทีจ่ะรายงาน แตค่ณุยงัคงสงสยัวา่มกีารคกุคามเกดิขึน้ โปรด
ตดิตอ่หวัหนา้งานของคณุ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรอืหากคณุตอ้งการ
พดูคยุถงึสถานการณด์งักลา่วอยา่งเป็นความลบัและระบชุีต้วัเลอืก
ตา่งๆ ทีค่ณุม ีโปรดใชโ้ปรแกรมการรายงานแบบไมร่ะบตุวัตนของ
บรษัิทการสบืสวนสามารถท�าไดอ้ยา่งระมดัระวงัรอบคอบ หากพบวา่มี
การคกุคามเกดิขึน้จรงิ คณุไมไ่ดเ้พยีงแตป่กป้องเพือ่นรว่มงานของคณุ
เทา่นัน้ แตค่ณุยงัปกป้องเหยือ่รายอืน่ๆ ของผูค้กุคามทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
เชน่กนั 

ลงิกก์ารคกุคาม
การคกุคามคอืถอ้ยค�าหรอืการกระท�าทีก่อ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มการท�างานทีม่กีาร
ขม่ขู ่ไมเ่ป็นมติร หรอืเป็นการลว่งละเมดิ การคกุคามไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งของสิง่ทีต่ัง้ใจ
ใหเ้กดิขึน้เทา่นัน้ แตเ่ป็นสิง่ทีผู่อ้ ืน่มองเห็นดว้ย ไมว่า่จะเกดิขึน้ซึง่หนา้หรอืทาง
ออนไลน ์โดยอาจเป็น 

•  สิง่ทีบ่คุคลพดูหรอืเขยีน รวมถงึค�าใสร่า้ยป้ายส ีมกุตลก หรอืการเหมารวมใน
เรือ่งเชือ้ชาต ิชาตพัินธุ ์หรอืประเด็นเกีย่วกบัเพศ รวมทัง้ภาษาทีเ่ป็นการขม่ขู ่ 
ใชเ้สยีงดงั หรอืหยาบคาย

•  สิง่ทีบ่คุคลท�า เชน่ การสมัผัสทีไ่มพ่งึประสงค ์การเกีย้วพาราส ีการขวางทางเดนิ
ของบคุคล การเมนิเฉยตอ่บคุคล หรอืการจงใจท�าใหบ้คุคลอบัอาย

•  ส ิง่ทีบ่คุคลแสดง เชน่ การตดิภาพลามกหรอืสโลแกนทีท่�าใหเ้กดิความเสือ่มเสยี
ไวท้ีส่ถานงีาน หรอืการแชรภ์าพหรอืสโลแกนนัน้ทางอเิล็กทรอนกิส์
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การรักษาสถานทีท่�างานใหป้ลอดภยั 
แน่นหนา และถกูสขุอนามยั
สขุอนามยัและความปลอดภยั
ของทกุคนทีเ่ขา้มาในสถานที่
ท�างานของเราคอืความส�าคญั
สงูสดุของเรา 

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
ในฐานะผูผ้ลติและผูใ้หบ้รกิารทีด่แูลผูค้นนับลา้นใหป้ลอดภยั สะดวกสบาย ท�างาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เราไดรั้บความไวว้างใจใหค้�านแึละงถงึความปลอดภยัเป็น
อนัดบัแรก ซึง่จะเริม่ตน้ดว้ยการรับผดิชอบเป็นการสว่นตวัทีจ่ะปกป้องสขุอนามยั
และความปลอดภยัของเพือ่นรว่มงานของเรา หุน้สว่นทางธรุกจิ ผูเ้ยีย่มชมของเรา 
และตวัเราเอง หากเรามสีถานทีท่�างานทีป่ลอดภยั เรากจ็ะสามารถใหค้วามส�าคญั
กบัการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  เพือ่หาทางออกทีท่�าใหช้วีติยคุใหมเ่ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได ้
ความปลอดภยัคอืหวัใจส�าคญัของความมุง่มัน่ทีเ่รามใีนเรือ่งความมคีณุธรรม

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
เป้าหมายของเราคอืการตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึความปลอดภยัในสถานทีท่�างานและ
ป้องกนัการบาดเจ็บหรอืภยัคกุคามทัง้หมดทีม่ตีอ่ผูใ้ดกต็ามในสถานทีห่รอืไซตง์าน
ของบรษัิทซึง่หมายความวา่เราจะ

• ปฏบิตัติามแนวทาง นโยบาย และกฎหมายดา้นความปลอดภยัทัง้หมด

• คอยปกป้องดแูลกนัและกนัและชว่ยผูอ้ืน่ใหท้�างานไดอ้ยา่งปลอดภยั

• หา้มมใิหม้ยีา ของมนึเมา อาวธุ หรอืความรนุแรงในสถานทีท่�างาน

•  เคารพแนวทางปฏบิตัดิา้นการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ ทัง้หมด รวมถงึ
การเขา้ถงึสถานประกอบการและการใชบ้ตัรประจ�าตวัพนักงาน

•  รายงานการบาดเจ็บ อนัตราย ภยัคกุคาม และสถานการณเ์ลวรา้ยทีเ่กอืบเกดิขึน้
ทัง้หมดอยา่งทนัทว่งทเีพือ่ใหส้ามารถมกีารสบืสวน จัดการ และป้องกนัไดใ้น
อนาคต

ค�าถาม:   นโยบายการหา้มใชย้าโดยเด็ดขาดของเราจะสง่ผลตอ่การใชย้าตาม
ใบสัง่แพทยข์องฉันอยา่งไร

ค�าตอบ:   หากคณุใชย้าตามใบสัง่แพทยซ์ึง่อาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการท�างาน
ของคณุ คณุควรแจง้เรือ่งนีต้อ่หวัหนา้งานของคณุหรอืฝ่ายทรัพยากร
บคุคล ในบางกรณี ยาตามใบสัง่แพทยอ์าจท�าใหว้จิารณญาณหรอื
การรับรูบ้กพรอ่งลงในลกัษณะทีจ่ะท�าใหเ้กดิสภาพการท�างานที่
ไมป่ลอดภยั โดยการพดูคยุเรือ่งนีก้บัหวัหนา้งานของคณุหรอืฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล เทา่กบัวา่คณุสามารถแน่ใจไดว้า่คณุจะไดรั้บการ
ประเมนิและสงัเกตการณอ์ยา่งเหมาะสมเพือ่ความปลอดภยัของทกุคน

ตอ่ >
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การรักษาสถานทีท่�างานใหป้ลอดภยั แน่นหนา  
และถกูสขุอนามยั (ตอ่)

ยาและของมนึเมา
นติบิคุคลของบรษัิททัง้หมดรอบโลกจะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่
บงัคบัใชเ้กีย่วกบัการมไีวใ้นครอบครองหรอืการใชข้องมนึเมา ยา และสารควบคมุอืน่ๆ 
บรษัิทของเราหา้มมใิหม้กีารใช ้ขาย ซือ้ โอน หรอืครอบครองยาควบคมุพเิศษ หรอื
มยีาควบคมุพเิศษอยูใ่นรา่งกายของบคุคลในสถานทีข่องบรษัิท ฝ่ายบรหิาร ในพืน้ที่
มอี�านาจหนา้ทีใ่นการตดัสนิวา่จะสามารถจัดใหม้ขีองมนึเมาในสถานทีข่องบรษัิทได ้
หรอืไม ่การอยูใ่นสภาพมนึเมาเนือ่งจากฤทธิข์องยาหรอืของมนึเมาในสถานทีข่อง
บรษัิท หรอืทีง่านกจิกรรมของบรษัิท จะเป็นสิง่ทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดขาด

สถานทีท่�างานปลอดบหุรี่
การสบูบหุรีแ่ละวสัดกุารปลอ่ยควนัอืน่ๆ และการรับสมัผัสควนัจากการสบูเหลา่นัน้
ถอืเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ดว้ยเหตนุีเ้ราก�าหนดใหท้รัพยส์นิของ Carrier จะตอ้ง
ปลอดจากบหุรี ่ผลติภณัฑบ์หุรีร่วมถงึยาสบู ซกิาร ์ไปป์ บหุรีไ่หหา้ และบหุรีช่นดิไร ้
ควนั (เชน่ บหุรีช่นดิหมากฝร่ัง ยานัตถุ)์ เราไมอ่นุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑบ์หุรีท่ัง้หมด
ภายในอาคารหรอืยานพาหนะหรอืบนทรัพยส์นิใดๆ ของ Carrier 

เกนิกวา่ขอ้ก�าหนดข ัน้ต�า่
เป้าหมายแรกของเรา ส�าหรับพนักงานทกุคนกค็อืการทีพ่วกเขาเดนิทางกลบับา้น
อยา่งปลอดภยัในทกุๆ วนั ส�าหรับเรา ความปลอดภยัจะมคีวามหมายมากกวา่เพยีง
การหลกีเลีย่งอบุตัเิหต ุโดยยงัมคีวามหมายเกีย่วกบัการปรับปรงุสภาพแวดลอ้ม 
การยกระดบัคณุภาพอากาศทีส่ถานประกอบการของเรา และการสง่เสรมิวถิชีวีติทีม่ี
สขุภาพดขีึน้ มอียูบ่อ่ยครัง้ทีเ่ราไปไกลกวา่มาตรฐานความปลอดภยัตามกฎระเบยีบ
โดยการใชเ้ทคโนโลยทีีม่อียู ่เชน่ ความพยายามอยา่งตอ่เนือ่งของเราทีจ่ะลดเสยีง
รบกวนจากการผลติในสถานประกอบการของเราใหอ้ยูใ่นระดบัทีพ่นักงานไมต่อ้งใส่
อปุกรณป้์องกนัห ู
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การเปิดรับความหลากหลายและ
การไมแ่บง่แยก
ทรัพยส์นิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของ
เรากค็อืความสามารถและความ
หลากหลายของบคุลากรของ
เรา ตลอดจนความคดิสรา้งสรรค์
และแนวความคดิของบคุคลดงั
กลา่ว เราสง่เสรมิและสนับสนุน
ความคดิ ค�าถาม และมมุมอง
ทัง้หมด 

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
การผนวกรวมเป็นหนึง่เดยีวเป็นหนึง่ในคา่นยิมทีน่�าทางสู ่ความส�าเร็จของเรา
ในฐานะผูน้�าดา้นระบบอาคารระดบัโลกจะขึน้อยูก่บัความสามารถ มมุมอง และ
ประสบการณท์ีเ่ฉพาะตวัของบคุลากรของเรา ทกัษะทีห่ลากหลายของบคุลากร
เหลา่นีค้อืสิง่ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  และสรา้งโซลชูนัทีช่าญฉลาด
และยัง่ยนืส�าหรับลกูคา้ของเราและโลกใบนี ้ความมุง่มัน่ของเราในเรือ่งการไมแ่บง่
แยกจะท�าใหพ้วกเราทกุคนสามารถเขา้รว่มและมสีว่นชว่ยในความส�าเร็จของเรา
ได ้โดยการเปิดรับความหลากหลายอยา่งเปิดกวา้งและเชือ่ใจ กเ็ทา่กบัวา่เราได ้
ปรับปรงุความสามารถของเราทีจ่ะเชือ่มโยงและท�างานดว้ยกนั และท�างานรว่มกบั
ลกูคา้ หุน้สว่นทางธรุกจิ และชมุชนของเราในทกุๆ ทีท่ีเ่ราด�าเนนิธรุกจิอยู่

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
บรษัิทของเราสง่เสรมิความหลากหลายและการไมแ่บง่แยกอยา่งจรงิจังในทกุๆ ทีท่ี่
เราท�างานและอาศยัอยู ่ซ ึง่หมายความวา่เราจะ

•  ปฏบิัตติอ่กนัและกนัอยา่งใหเ้กยีรตแิละตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บฟังเสยีงจาก
ทกุคน

•  สง่เสรมิซึง่กนัและกนัใหอ้อกมาพดูและรว่มแบง่ปันความคดิใหม่ๆ

• สนับสนุนความคดิรเิริม่ทีเ่ป็นการสง่เสรมิความหลากหลายในทีท่�างาน

• อ�านวยความสะดวกใหก้บัพนักงานหรอืผูส้มคัรงานทีท่พุพลภาพ

• ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและการจา้งงานทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด

ค�าถาม:   ผูส้มคัรงานส�าหรับต�าแหน่งผูเ้ชีย่วชาญดา้นโลจสิตกิสนั์น้ดเูหมอืนวา่
จะมทีกัษะดา้นการจัดการทีด่มีาก แตฉั่นกงัวลเรือ่งความสามารถของ
เขาทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนลกูคา้เพราะวา่เขามคีวามทพุพลภาพ ฉันควร
ท�าอยา่งไร

ค�าตอบ:   พจิารณาวา่มเีทคโนโลยทีีส่ามารถลดปัญหาเรือ่งการสนับสนุนลกูคา้ที่
อาจเกดิขึน้หรอืไม ่คณุอาจแปลกใจทีเ่ห็นวา่ผูส้มคัรงานสามารถปรับ
ตวัเขา้กบัสถานการณต์า่งๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดายเพยีงใด และยงัเป็นความ
คดิทีด่ทีีจ่ะตดิตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและผูน้�าในหน่วยธรุกจิของคณุ
เพือ่ขอค�าแนะน�าเกีย่วกบัขอ้ก�าหนดของงาน และเรือ่งทีว่า่จะสามารถ
จัดอ�านวยความสะดวกเพือ่ใหผู้ส้มคัรงานรายนีเ้ขา้มาท�างานดว้ยได ้
หรอืไม่
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การสง่เสรมิโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั

ทกุคนมโีอกาสทีจ่ะประสบความ
ส�าเร็จเหมอืนกนัโดยขึน้อยูก่บั
คณุสมบตัแิละทกัษะทีส่ามารถ
ประเมนิวดัไดข้องบคุคลนัน้ โดย
ปราศจากการเลอืกปฏบิตัไิมว่า่
ในกรณีใด

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
เมือ่เรามคีวามซือ่สตัยแ์ละโปรง่ใสเกีย่วกบัมาตรฐานการวา่จา้งและการเลือ่น
ต�าแหน่งของเรา เรากจ็ะเสรมิสรา้งความไวว้างใจระหวา่งพนักงานของเราให ้
แข็งแกรง่ยิง่ขึน้และยกระดบัชือ่เสยีงของเราในฐานะบรษัิททีม่คีณุธรรม การสง่เสรมิ
โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัจะท�าใหเ้ราสามารถดงึดดูและรักษาบคุลากรทีด่ทีีส่ดุส�าหรับ
งานนัน้ๆ และใชป้ระโยชนจ์ากการแสวงหาความเป็นเลศิของเราไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ 
ซึง่จะน�าไปสูพ่นักงานทีพ่งึพอใจและมปีระสทิธภิาพในการท�างานมากขึน้ รวมทัง้
ผลติภณัฑท์ีม่คีวามแปลกใหมแ่ละไวว้างใจไดม้ากขึน้

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
บรษัิทของเราตดัสนิใจในเรือ่งการวา่จา้งและการเลือ่นต�าแหน่งโดยอาศยัเฉพาะการ
ประเมนิทกัษะ ประวตักิารท�างาน และผลการท�างานอยา่งเป็นธรรมและเป็นกลาง
เทา่นัน้ เราหา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบิตัซิ ึง่มทีีม่าจากมลูเหตใุดๆ กต็ามทีผ่ดิกฎหมาย 
ซึง่รวมถงึ

• เชือ้ชาติ

• สผีวิ

• ศาสนา

• ถิน่ก�าเนดิ

• เพศ

• อายุ

• ความทพุพลภาพ

• สถานภาพทางทหาร

• สถานภาพการสมรส

• สถานะความเป็นพลเมอืง

• ความเชือ่

• รสนยิมทางเพศ

•  คณุลกัษณะอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการคุม้ครองตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัไดก้�าหนดไว ้

เรายงัจัดอ�านวยความสะดวกตามสมควรใหก้บัพนักงานทีท่พุพลภาพหรอืพนักงานที่
มขีอ้ก�าหนดดา้นศาสนาโดยเฉพาะเจาะจง หากจ�าเป็น
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การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

เราคุม้ครองความเป็นสว่นตวั
ของขอ้มลูสว่นบคุคลโดยการ
ไมน่�าไปเปิดเผยตอ่ผูใ้ดกต็าม
ทีไ่มม่คีวามจ�าเป็นทางธรุกจิที่
ชอบดว้ยกฎหมายและสทิธทิาง
กฎหมายทีจ่ะไดรั้บขอ้มลูนัน้ 

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
บรษัิทของเราจัดการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งใหเ้กยีรตแิละสอดคลอ้งกบัมาตรการ
คุม้ครองทีเ่หมาะสม โดยการปฏบิตัติอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 
เทา่กบัวา่เราไมไ่ดเ้พยีงแตป่ฏบิตัติามหนา้ทีท่างกฎหมายของเราเทา่นัน้ แตเ่รายงั
คุม้ครองกนัและกนัและปกป้องชือ่เสยีงของบรษัิทเราอกีดว้ย 

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
เราคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานของเราและผูอ้ืน่โดยการ

•  ปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิัง้หมดทีค่รอบคลมุเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคล

•  ไมน่�าขอ้มลูสว่นบคุคลของผูอ้ืน่ไปแบง่ปันกบับคุคลใดกต็าม ไมว่า่ภายในหรอื
ภายนอกบรษัิท โดยไมม่กีารตรวจสอบรับรองทีเ่หมาะสมและความจ�าเป็นทาง
ธรุกจิทีช่ดัเจน

•  เก็บรวบรวมและจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะในกรณีทีแ่ละตราบเทา่ทีม่คีวาม
จ�าเป็นและสามารถท�าไดต้ามกฎหมายเทา่นัน้

•  ปฏบิตัติามกฎหมายความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด

ขอ้มลูสว่นบคุคล
ขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลธรรมดาทีม่กีารระบตุวัหรอื
สามารถระบตุวัได ้แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูรวมทีไ่มร่ะบชุือ่

ค�าถาม:   หวัหนา้งานของฉันขอใหฉั้นท�างานรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารเพือ่จัดท�า
สมดุรายชือ่ของทมีซึง่ระบพุนักงานทีท่�างานในโครงการของฉัน เธอ
ตอ้งการใหฉั้นระบชุือ่ หมายเลขโทรศพัทท์ีท่�างาน ทีอ่ยูอ่เีมลของที่
ท�างาน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น และรปูถา่ยของพนักงานแตล่ะคนเพือ่
ชว่ยในเรือ่งการสือ่สาร การท�างานเป็นทมี และการใหข้อ้มลูตดิตอ่ใน
กรณีฉุกเฉนิ ฉันควรจัดท�ารายชือ่ดงักลา่วและน�าไปใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร
หรอืไม่

ค�าตอบ:   คณุไมค่วรท�าเชน่นัน้จนกวา่จะไดท้�าการประเมนิผลกระทบในเรือ่ง
ความเป็นสว่นตวั ขอ้มลูทัง้หมดทีร่อ้งขอคอืขอ้มลูสว่นบคุคล คูม่อื
นโยบายขององคก์รใหค้�าจ�ากดัความขอ้มลูสว่นบคุคลเอาไวว้า่เป็น
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลทีม่กีารระบตุวัหรอืสามารถระบตุวัได ้กอ่น
ทีจ่ะมกีารเกบ็รวบรวมหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของฝ่ายทรัพยากร
บคุคล โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามนโยบายการท�างานที่
เป็นมาตรฐานของบรษัิท เพือ่ยนืยนัวา่การเก็บรวบรวมและการแบง่ปัน
นัน้มคีวามเหมาะสม หากคณุมคี�าถามใดๆ โปรดปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นความเป็นสว่นตวั



20

CARRIER GLOBAL CORPORATIONS  หลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมของเรา

การใชส้ือ่ทางสงัคมอยา่งมคีวามรับ
ผดิชอบ
เรานอ้มรับการใชส้ือ่ทางสงัคม
อยา่งมคีวามรับผดิชอบเพือ่
วตัถปุระสงคท์างธรุกจิ โดยตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่กจิกรรมทาง
ออนไลนข์องเราไมไ่ดท้�าให ้
บรษัิทของเรา เกดิความเสยีหาย 

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
สือ่ทางสงัคมท�าใหเ้รามคีวามสามารถอยา่งน่าทึง่ทีจ่ะเชือ่มตอ่กบัเพือ่นรว่มงาน แชร์
ขอ้มลู และโนม้นา้วความคดิเห็น เราตอ้งใชเ้ครือ่งมอืเหลา่นีอ้ยา่งมคีวามรับผดิชอบ
เนือ่งจากขอ้มลูจะสามารถแพรก่ระจายทางออนไลนไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วและไมส่ามารถ
คาดการณไ์ด ้เราเคารพสทิธขิองทกุคนเกีย่วกบัเสรภีาพในการพดูและการแสดงออก
อยา่งสรา้งสรรค ์อยา่งไรกต็าม เรายงัตระหนักถงึหนา้ทีข่องเราทีจ่ะตอ้งปกป้องชือ่
เสยีงและผลประโยชนข์องบรษัิท โดยการไมใ่ชช้ือ่ของบรษัิทหรอืต�าแหน่งหนา้ที่
ของเราอยา่งไมเ่หมาะสม และโดยการใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ในการคุม้ครอง
ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น เทา่กบัวา่เราไดต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรษัิทของเราและ
พนักงานของเราจะไมไ่ดรั้บความเสยีหายจากกจิกรรมทางออนไลนข์องเรา

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
เราจะใชค้วามระมดัระวงับนสือ่ทางสงัคมและหลกีเลีย่งการโพสตส์ิง่ใดกต็ามทีอ่าจ
ท�าใหบ้รษัิทของเราดไูมด่ ีซึง่หมายความวา่เราจะ

•  มคีวามตรงไปตรงมาและซือ่สตัยเ์กีย่วกบัตวัตนของเราในฐานะพนักงาน และกลา่ว
อยา่งชดัเจนวา่เราก�าลงัแสดงความคดิเห็นสว่นตวั ไมใ่ชค่วามเห็นของบรษัิท

•  ไมโ่พสตข์อ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นเกีย่วกบับรษัิท มแีตพ่นักงานทีไ่ดรั้บอ�านาจโดย
เฉพาะเจาะจงใหพ้ดูในนามของบรษัิทเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถท�าเชน่นัน้ได ้

•  ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะซึง่เป็นของบรษัิท ลกูคา้ ซพัพลาย
เออร ์หรอืหุน้สว่นทางธรุกจิของเราโดยไมไ่ดรั้บอ�านาจและการอนุมตัอิยา่งถกูตอ้ง

•  ไมด่หูมิน่ผูอ้ ืน่อยา่งไมเ่ป็นธรรม หรอืโพสตเ์นือ้หาทีเ่ป็นการลว่งละเมดิหรอืลามก
อนาจาร

•  ใชเ้วลาเพือ่พจิารณาวา่ขอ้ความทีโ่พสตอ์าจสะทอ้นถงึบรษัิท เพือ่นรว่มงาน หุน้
สว่นทางธรุกจิ หรอืลกูคา้ของเราอยา่งไรบา้งกอ่นทีจ่ะแชรข์อ้ความนัน้ ทัง้นี ้อยา่
แชรข์อ้มลูสว่นบคุคล รปูถา่ย หรอืวดิโีอของเพือ่นรว่มงานโดยเด็ดขาด

• ไมป่ลอ่ยใหก้จิกรรมบนสือ่ทางสงัคมเขา้ไปกา้วกา่ยการท�างานของเรา

ค�าถาม:   เราเพิง่เผยแพรว่ดิโีอเจง๋ๆ ทีอ่ธบิายถงึเทคโนโลยทีีเ่พิง่คน้พบใหม ่
ฉันจะสามารถทวตีลงิกท์ีเ่ชือ่มไปยงัวดิโีอนัน้ไดห้รอืไม ่หรอืฉันควร
ปลอ่ยใหเ้ป็นหนา้ทีข่องทมีสือ่ทางสงัคมของเรา

ค�าตอบ:   ตราบใดทีค่ณุแน่ใจวา่วดิโีอนัน้ไดรั้บการตรวจสอบรับรองส�าหรับการ
เผยแพรต่อ่สาธารณะแลว้ และคณุระบอุยา่งตรงไปตรงมาในขอ้ความ
ทวตีและโปรไฟล ์Twitter ของคณุเกีย่วกบัการเป็นพนักงาน เราก็
สนับสนุนใหค้ณุแชรเ์นือ้หาทีน่่าสนใจเกีย่วกบับรษัิทภายในเครอืขา่ย
ทางสงัคมของคณุ 
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เราก�าหนดเป้าหมายไวส้งูและท�าในสิง่ทีเ่ราให ้
ค�ามัน่ไว ้เราเขา้ใจวา่ลกูคา้ของเรามทีางเลอืก และ
เราจะตอ้งไดม้าซึง่ความไวว้างใจของลกูคา้อยา่ง
ตอ่เนือ่งผา่นการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  และ การท�า
ตามทีเ่ราใหค้�ามัน่ไว ้เราแขง่ขนัอยา่งจรงิจังเพือ่
ใหไ้ดธ้รุกจิ แตก่ย็ดึมัน่ในคณุธรรมเสมอ และไม่
ละเมดิคา่นยิมของเรา มาตรฐานทางจรยิธรรม 
หรอืกฎหมายตา่งๆ เราท�าไดเ้กนิกวา่ความคาด
หวงัในเรือ่งความแข็งแกรง่ของบคุลากรของเรา 
ผลติภณัฑข์องเรา และบรกิารของเรา

เราจดัท�าผลงานใหล้กูคา้โดยยดึ
คณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ
เราเป็นทีต่ ัง้

การจัดท�าผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีป่ลอดภยัและมี
คณุภาพสงู 22

การตดิตอ่ธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและซือ่สตัย ์ 23

การใหบ้รกิารรัฐบาล 24

การแขง่ขันอยา่งจรงิจังและถกูกฎหมาย 26

การรวบรวมขอ้มลูในการแขง่ขัน 28

การด�าเนนิธรุกจิรอบโลก 29

การป้องกนัการใหส้นิบนและการทจุรติ 30
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การจัดท�าผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่
ปลอดภยัและมคีณุภาพสงู
เราปฏเิสธทีจ่ะยอ่หยอ่นในเรือ่ง
ความปลอดภยัหรอืคณุภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
ตัง้แตปี่ 1818 เมือ่พีน่อ้ง Chubb ไดจ้ดสทิธบิตัรกลไกล็อครักษาความปลอดภยั
ของตน บรษัิทของเรากไ็ดพั้ฒนาผลติภณัฑท์ีแ่ปลกใหม ่มปีระสทิธภิาพการท�างาน
สงู และแหวกแนวมาโดยตลอดเพือ่ปกป้องและรักษาชวีติผูค้น บรษัิทของเรา ผูค้น
อกีนับลา้นกก็�าลงัหวงัพึง่ระบบควบคมุสภาวะอากาศและรักษาความปลอดภยัของ
เราเพือ่ดแูลใหพ้วกเขาสะดวกสบายและปลอดภยัทัง้บนพืน้ดนิและทอ้งทะเล ซึง่
หมายความวา่เราจะมคีวามรับผดิชอบอนัใหญห่ลวง ไมใ่ชต่อ่ลกูคา้ของเราเทา่นัน้ 
แตต่อ่ผูค้นทัว่ไปทีล่กูคา้ของเราใหบ้รกิารดว้ย เรานอ้มรับความรับผดิชอบนีอ้ยา่งสดุ
หวัใจในทกุๆ วนั โดยก�าหนดเรือ่งในทกุผลติภณัฑท์ีเ่ราจัดท�าและทกุบรกิารทีเ่รา
มอบให ้

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
เราไดม้าซึง่ความไวว้างใจของลกูคา้ของเราโดยการจัดท�าผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่
ปลอดภยัทีส่ดุและมคีณุภาพสงูสดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ซึง่หมายความวา่เราจะ

•  ก�าหนดใหค้วามปลอดภยัเป็นเรือ่งส�าคญัสงูสดุในทกุสิง่ทีเ่ราออกแบบ ผลติ จัดสง่ 
ตดิตัง้ บ�ารงุรักษา และซอ่มแซม

•  ออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราใหส้อดคลอ้งกบัหรอืเกนิไปกวา่ทีร่ะเบยีบ
ขอ้บงัคบัของรัฐบาลและมาตรฐานอตุสาหกรรมไดก้�าหนดไว ้

•  ท�าการตรวจสอบและทดสอบทีจ่�าเป็นทัง้หมดอยา่งถกูตอ้งและตรงตามก�าหนด
เวลา โดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เอกสารทัง้หมดนัน้เป็นปัจจบุนั ถกูตอ้ง และ
สมบรูณ์

•  มอบอ�านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบใหพ้นักงานทกุคนสามารถหยบิยกประเด็น
ปัญหาดา้นความปลอดภยัหรอืคณุภาพขึน้มาหารอืกบัหวัหนา้งานได ้แมว้า่การกระ
ท�าดงักลา่วอาจท�าใหต้อ้งหยดุยัง้การผลติหรอืการสง่มอบงานกต็าม

•  สง่เสรมิใหเ้กดิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งผา่นวฒันธรรมและเครือ่งมอืของระบบ
ปฏบิตักิาร ACE (Achieving Competitive Excellence - การบรรลคุวามเป็นเลศิ
ดา้นการแขง่ขนั) ของเรา

ACE
ระบบปฏบิตักิาร ACE (Achieving Competitive Excellence - การบรรลคุวามเป็น
เลศิดา้นการแขง่ขนั) ของเราจะผลกัดนัใหเ้กดิความเป็นเลศิดา้นการแขง่ขนัในทกุ
หน่วยธรุกจิของเรา โดยจะอาศยัการท�างานรว่มกนัในแตล่ะวนัระหวา่งวฒันธรรม 
เครือ่งมอื และความสามารถเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพการท�างาน ผลทีไ่ดจ้ะมุง่เนน้
ไปทีพ่นักงานทีม่คีวามตัง้ใจสงูซึง่ท�างานในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัเพือ่จัดท�า
ผลติภณัฑค์ณุภาพทีส่มบรูณแ์บบและจัดสง่ตรงเวลา
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การตดิตอ่ธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและ
ซือ่สตัย์
เราจะมคีวามเป็นธรรม ซือ่ตรง 
และโปรง่ใสในตลาด 

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
ผูก้อ่ตัง้ของเราไดส้รา้งธรรมเนยีมปฏบิตัใินเรือ่งความไวว้างใจทีม่กีบัลกูคา้และ
หุน้สว่นทางธรุกจิของตนโดยอาศยัชือ่เสยีงดา้นความมคีณุธรรมและความซือ่สตัย์
ซึง่ด�าเนนิสบืเนือ่งมาจวบจนทกุวนันี ้คูแ่ขง่ทัง้หลายตา่งกใ็หเ้กยีรตบิรษัิทของ
เรา เพราะเราแขง่ขนัอยา่งจรงิจังและถกูกฎหมาย เราเคารพและสบืสานธรรมเนยีม
ปฏบิตัดิงักลา่วดว้ยค�าพดูและการกระท�าทีเ่รามใีนการตดิตอ่ธรุกจิของเราทัง้หมด
ไมว่า่ทีใ่ดหรอืกบัใคร ลกูคา้ของเราจ�าเป็นตอ้งรูอ้ยา่งแน่ชดัวา่พวกเขาก�าลงัไดรั้บ
อะไรและจะไดรั้บเมือ่ใด ลกูคา้สมควรไดท้ราบถงึการประเมนิขดีความสามารถและ
ขอ้จ�ากดัของผลติภณัฑข์องเราอยา่งตรงไปตรงมา อะไรทีด่อ้ยไปกวา่นีจ้ะไมเ่พยีง
แตท่�าใหล้กูคา้เกดิความไมพ่อใจเทา่นัน้ แตย่งัอาจเป็นอนัตรายตอ่ชวีติอกีดว้ยหาก
สว่นประกอบทีส่�าคญัท�างานไดข้ดัขอ้งในการใหบ้รกิาร 

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
เราตดิตอ่ธรุกจิกบัลกูคา้ หุน้สว่นทางธรุกจิของเรา และคูแ่ขง่อยา่งเป็นธรรม อยา่ง
เป็นธรรมและถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยการ 

•  ขายและท�าการตลาดผลติภณัฑข์องเราอยา่งซือ่สตัยแ์ละอาศยัคณุภาพของ
ผลติภณัฑนั์น้

•  ปฏบิตัติามตวัอกัษรและเจตนารมณข์องกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้
ทัง้หมด

•  ไมก่ลา่วถงึคูแ่ขง่อยา่งผดิๆ หรอืในเชงิดหูมิน่

•  ก�าหนดใหต้วัแทนทีส่�าคญัของเราทัง้หมดปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดเหลา่นี้
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การใหบ้รกิารรัฐบาล

เราใหค้วามส�าคญักบัลกูคา้ของ
เราทีเ่ป็นหน่วยงานของรัฐและ
ปฏบิตัติามกฎและระเบยีบขอ้
บงัคบัเฉพาะทีใ่ชบ้งัคบักบัลกูคา้
แตล่ะรายอยา่งเต็มที ่

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
เราท�างานอยา่งใกลช้ดิกบัหน่วยงานของรัฐหลายแหง่รอบโลก แตล่ะหน่วยงานกจ็ะ
มกีฎและระเบยีบขอ้บงัคบัโดยเฉพาะเจาะจงทีเ่ราตอ้งปฏบิตัติามในเรือ่งทีว่า่เราจะ
แขง่ขนัเพือ่ใหไ้ดเ้ขา้ท�าสญัญาอยา่งไร ซึง่คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อาจรวมอยูใ่นราคาของ
เรา ตลอดจนสิง่ทีเ่ราจัดให ้ซึง่รวมถงึการทดสอบและการตรวจสอบผลติภณัฑ ์โดย
การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมเพือ่ใหไ้ดเ้ขา้ท�าสญัญาโดยอาศยัคณุภาพของผลติภณัฑ์
และขอ้เสนอของเรา และโดยการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบขอ้บงัคบั ขอ้ก�าหนดใน
สญัญา และกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั เทา่กบัวา่เราใหบ้รกิารลกูคา้ของเราทีเ่ป็นหน่วยงาน
ของรัฐและใหค้วามมัน่ใจกบัลกูคา้วา่พวกเขาไดเ้ลอืกซพัพลายเออรท์ีเ่หมาะสมแลว้

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
บรษัิทของเราปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ และระเบยีบขอ้บงัคบัทัง้หมดในเวลาที่
ท�างานกบัลกูคา้ทีเ่ป็นหน่วยงานของรัฐโดยการ

•  ยดึมัน่ในมาตรฐานเรือ่งการประมลูอยา่งเป็นธรรม การก�าหนดราคา และคณุภาพ

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึวธิปีฏบิตัทิางบญัชทีีถ่กูตอ้งและเรยีกเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่
อนุญาตใหเ้รยีกไดเ้ทา่นัน้

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้เสนอ การเสนอราคา ใบแจง้หนี ้การทดสอบ การรับรอง 
การสือ่สาร และเอกสารทีจ่�าเป็นอืน่ใดทัง้หมดซึง่มกีบัลกูคา้ทีเ่ป็นหน่วยงานของ
รัฐจะตอ้งเป็นปัจจบุนั ถกูตอ้ง และสมบรูณ์

•  ไมแ่สวงหาหรอืใชข้อ้มลูทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตเกีย่วกบัคูแ่ขง่และการประมลูแขง่ขนั

•  ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบการจัดซือ้จัดจา้งของของลกูคา้ภาครัฐในและ
นอกสหรัฐอเมรกิา

•  ปฏบิตัติามขอ้จ�ากดัเกีย่วกบัของขวญัและขอ้เสนอการจา้งงานทีม่ใีหก้บัเจา้หนา้ที่
ของรัฐและญาตขิองเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

•  คุม้ครองขอ้มลูและทรัพยส์นิของรัฐบาลผา่นการจัดเก็บ การตดิตาม และการรักษา
ความปลอดภยัทีเ่หมาะสม

ตอ่ >
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การใหบ้รกิารรัฐบาล (ตอ่)

ค�าถาม:   งานของฉันก�าหนดใหฉั้นตอ้งตรวจสอบผลติภณัฑท์ัง้หมด 100 
เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่คลือ่นผา่นสายการผลติ ชิน้สว่นตา่งๆ แทบจะไมถ่กู
ปฏเิสธเลย การผลติจะด�าเนนิไปอยา่งรวดเร็วขึน้และการจัดสง่ใหก้บั
ลกูคา้กจ็ะตรงตามก�าหนดเวลามากขึน้หากฉันตรวจสอบชิน้สว่นเพยีง 
10 เปอรเ์ซน็ตจ์ากทัง้หมด ฉันจะสามารถใชว้จิารณญาณในเรือ่งนีแ้ละ
ลดจ�านวนชิน้สว่นทีฉั่นตรวจสอบลงไดห้รอืไม่

ค�าตอบ:   ขอ้ก�าหนดเรือ่งคณุภาพจะตอ้งไดรั้บการปฏบิตัติามอยูต่ลอดเวลา 
ลกูคา้ของเราคาดหวงัใหพ้นักงานของเราทกุคนปฏบิตังิานของตน
อยา่งถกูตอ้งและละเอยีดรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เป็นเรือ่ง
ของคณุภาพ คณุจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
แตค่ณุอาจมทีางออกใหม่ๆ  ทีจ่ะปรับปรงุในเรือ่งเวลาการผลติและ
การตรวจสอบ พดูคยุถงึความคดิของคณุกบัหวัหนา้งานของคณุหรอื
ตวัแทนดา้นการปรับปรงุกระบวนการ อยา่งไรกต็าม คณุไดรั้บการคาด
หวงัใหด้�าเนนิการตรวจสอบตามทีก่�าหนดไวท้ัง้หมดจนกวา่จะมกีาร
เปลีย่นแปลงขอ้ก�าหนดนัน้
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เราปฏบิตัติามกฎหมายการ
แขง่ขนัทัง้หมดไมว่า่เราจะ
ด�าเนนิธรุกจิอยูท่ีใ่ด

การแขง่ขนัอยา่งจรงิจังและถกู
กฎหมาย

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
การแขง่ขนัจะสง่เสรมิใหผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารดขีึน้ โดยผลกัดนัใหเ้รามี
ประสทิธภิาพมากขึน้และสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  มากขึน้ ซึง่เป็นเรือ่งทีด่สี�าหรับเรา และ
ส�าหรับลกูคา้ของเราซึง่ไดรั้บคณุประโยชนท์ีด่ยี ิง่ข ึน้ ในขณะเดยีวกนั การสมคบคดิ
และการด�าเนนิการทีเ่ป็นการตอ่ตา้นการแขง่ขนั เชน่ การฮัว้ประมลูหรอืการรวมหวั
กนัก�าหนดราคา จะเป็นผลเสยีตอ่ตลาด ซึง่จะท�าใหเ้กดิราคาทีส่งูเกนิจรงิ รวมทัง้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีต่�า่กวา่มาตรฐาน เมือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นการตอ่ตา้นการ
แขง่ขนัไดเ้กีย่วขอ้งกบัสญัญาของรัฐบาล กจ็ะยงัเป็นการโกงผูเ้สยีภาษี และอาจ
ท�าใหล้กูคา้ทีเ่ป็นหน่วยงานของรัฐไดรั้บความเสยีหายได ้ในปัจจบุนัมปีระเทศตา่งๆ 
มากกวา่ 100 ประเทศทีม่กีฎหมายซึง่ก�าหนดใหพ้ฤตกิรรมตอ่ตา้นการแขง่ขนัเป็น
สิง่ทีผ่ดิกฎหมาย ไมว่า่เราจะด�าเนนิธรุกจิอยูท่ีใ่ด กจิกรรมทีต่อ่ตา้นการแขง่ขนัจะ
เป็นการฝ่าฝืนคา่นยิมหลกัของเราเสมอ และยงัอาจท�าใหเ้กดิโทษทางแพง่หรอืทาง
อาญาทีร่นุแรงส�าหรับบรษัิทและบคุคลได ้เราแขง่ขนัอยา่งจรงิจังและถกูกฎหมาย 
ไมใ่ชเ่พยีงเพราะวา่เป็นสิง่ทีด่สี�าหรับธรุกจิและชือ่เสยีงของเราเทา่นัน้ แตย่งัเป็น
เพราะวา่เป็นสิง่ทีถ่กูตอ้งสมควรท�าอกีดว้ย

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
เราปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนั (หรอื “ป้องกนัการผกูขาด” หรอื “ตอ่ตา้นการ
ผกูขาด”) ทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมดโดยการ 

• ไมพ่ดูคยุหรอืตกลงกบัคูแ่ขง่เกีย่วกบั
‐ ตลาด
‐ เขตพืน้ที่
‐ การก�าหนดราคา
‐ สญัญา
‐ การประมลูหรอืการเสนอราคา
‐ การผลติ
‐ ลกูคา้
‐ คา่ใชจ้า่ย
‐ สนิคา้คงคลงั
‐ ขดีความสามารถ
‐ การคว�า่บาตร
‐ ผลก�าไร
‐ สว่นตา่ง
‐ กลยทุธท์างการตลาด

•  ไมแ่บง่ปันรายละเอยีดเกีย่วกบัการประมลูหรอืการเสนอราคากบัผูใ้ดกต็ามทีไ่มใ่ช่
ลกูคา้ เวน้แตจ่ะเป็นสิง่ทีถ่กูกฎหมายและมคีวามจ�าเป็นทางธรุกจิโดยเฉพาะ
เจาะจงทีจ่ะตอ้งรู ้(เชน่ เนือ่งจากการจัดการเกีย่วกบัทมีหรอืผูรั้บจา้งชว่ง)

•  หลกีเลีย่งแมแ้ตภ่าพลกัษณท์ีส่อ่ถงึการท�าขอ้ตกลงทีไ่มเ่หมาะสมกบัคูแ่ขง่

•  ปรกึษาฝ่ายกฎหมายกอ่นทีจ่ะด�าเนนิการทางคา้ซึง่อาจมผีลท�าใหก้ารแขง่ขนัเสยี
หาย (ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงขอ้ตกลงการขายควบหรอืขายพว่ง การก�าหนด
ราคาแบบเลอืกปฏบิตั ิการตัง้ราคาแบบก�าจัดคูแ่ขง่ สญัญาหา้มขายสนิคา้ของคู่
แขง่ และการปฏเิสธทีจ่ะจัดหาสนิคา้ใหก้บัคูแ่ขง่ของเรา)

ตอ่ >
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การแขง่ขนัอยา่งจรงิจังและถกูกฎหมาย (ตอ่)

ค�าถาม:   ฉันอยูท่ีง่านเครอืขา่ยการประชมุดา้นระบบอาคารเมือ่ไมน่านมานี ้ใน
ระหวา่งงานเลีย้งรับรอง พวกเราบางคนก�าลงัพดูคยุกนัอยูแ่ละคูแ่ขง่
รายหนึง่กพ็ดูถงึแคมเปญการตลาดแคมเปญใหมท่ีบ่รษัิทของเธอ
ก�าลงัโฆษณาอยูบ่น YouTube วดิโีอบางสว่นไดม้กีารโพสตไ์ปแลว้ 
จงึเทา่กบัเป็นการเผยแพรต่อ่สาธารณะ แตฉั่นกย็งัคงรูส้กึไมส่บายใจ
เกีย่วกบัหวัขอ้ทีพ่ดูคยุกนัและตดัสนิใจออกจากการสนทนานัน้มา น่ัน
เป็นสิง่ทีถ่กูตอ้งทีค่วรท�าใชห่รอืไม่

ค�าตอบ:   งานประชมุและงานแสดงสนิคา้เป็นแหลง่ขอ้มลูทีส่�าคญัส�าหรับการ
ตดิตามขา่วสารปัจจบุนัในอตุสาหกรรมของเรา แตง่านเหลา่นีย้งั
สามารถท�าใหเ้กดิสถานการณท์ีอ่าจน�าไปสูก่ารฝ่าฝืนกฎหมายการ
แขง่ขนัได ้และมกัเป็นการฝ่าฝืนโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ แมว้า่การพดูคยุถงึ
โฆษณาทีเ่ผยแพรต่อ่สาธารณะจะไมไ่ดเ้ป็นการฝ่าฝืนเสมอไป แต่
การสนทนานัน้ก็อาจเปลีย่นเรือ่งไดง้า่ยและกลายเป็นเรือ่งกลยทุธ์
ทางการตลาดในระยะยาวซึง่กระตุน้ใหเ้กดิแคมเปญนี ้หรอืกลายเป็น
เรือ่งแผนการในอนาคต คณุท�าถกูแลว้ทีเ่ดนิออกไป หากคณุพบวา่ตวั
เองตกอยูใ่นสถานการณท์ีท่�าใหค้ณุรูส้กึกงัวลเกีย่วกบักฎหมายการ
แขง่ขนั คณุควรพดูออกมาวา่คณุคดิวา่การสนทนานัน้อาจไมเ่หมาะสม 
ขอตวัออกมา และตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายโดยเร็วทีส่ดุ 

การปฏสิมัพนัธค์ูแ่ขง่
พนักงานสว่นใหญข่อง Carrier ไมไ่ดป้ฏสิมัพันธก์บัคูแ่ขง่และพนักงานทีไ่ดรั้บ
อนุญาตใหป้ฏสิมัพันธไ์ดจ้ะตอ้งกระท�าเพือ่วตัถปุระสงคท์ีอ่นุญาตไว ้(เชน่ การเขา้
รว่มในคณะกรรมดา้นกฎระเบยีบและความปลอดภยัของสมาคมทางอตุสาหกรรม) 
เมือ่ตอ้งปฏสิมัพันธก์บัคูแ่ขง่เพือ่วตัถปุระสงคท์ีอ่นุญาตไวห้รอืพบกบัคูแ่ขง่โดยไม่
ตัง้ใจ (เชน่ ทีง่านแสดงสนิคา้หรอืการประชมุรว่มเพือ่ประกวดราคาของลกูคา้) หา้ม
พดูคยุเกีย่วกบั:

•  ราคา สว่นลด ราคาทีเ่พิม่ขึน้ เงือ่นไขสนิเชือ่ หรอืเงือ่นไขการขายใดๆ

•  คา่ใชจ้า่ย ขดีความสามารถ การผลติ สนิคา้คงคลงั หรอืการจัดจ�าหน่ายของ
บรษัิท

•  สิง่ใดกต็ามทีเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนหรอืแผนการประมลูของบรษัิทไมว่า่โดยตรงหรอื
โดยออ้ม

•  ประเด็นใดก็ตามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ�ากดัเขตพืน้ทีห่รอืการแบง่ตลาดในลกัษณะ
อืน่ๆ (เชน่ การแบง่ลกูคา้)

•  แผนธรุกจิ กลยทุธ ์หรอืการตลาดทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ

•  ขอ้มลูทีเ่จาะจงลกูคา้

•  การปฏเิสธทีจ่ะท�าธรุกจิกบับคุคลภายนอก (เชน่ ลกูคา้ คูแ่ขง่ หรอืซพัพลายเออร)์
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เราเรยีนรูแ้ละรวบรวมขอ้มลู
เกีย่วกบัตลาดและคูแ่ขง่ของ
เราเฉพาะทีผ่า่นวธิกีารทีถ่กู
กฎหมายและถกูหลกัจรรยา
บรรณเทา่นัน้

การรวบรวมขอ้มลูในการแขง่ขนั

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
ในตลาดโลกของเราทีม่คีวามทา้ทายและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา เรามหีนา้ทีท่ี่
จะตอ้งเรยีนรูท้กุอยา่งทีเ่ราสามารถท�าไดเ้กีย่วกบัการแขง่ขนัของเรา ซึง่จะชว่ยให ้
เราปรับปรงุผลติภณัฑข์องเราใหด้ขี ึน้ ทราบถงึแนวโนม้ของอตุสาหกรรม และคาด
การณถ์งึความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงของลกูคา้ของเรา อยา่งไรกต็าม แมว้า่ขอ้มลู
นีจ้ะมคีวามส�าคญัเพยีงใด เรากจ็ะไมล่ะเมดิความมคีณุธรรมของเราโดยการคน้หา
และไดม้าอยา่งไมเ่หมาะสมซึง่ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นในการแขง่ขนัหรอืขอ้มลูทีเ่ป็น
กรรมสทิธิอ์ืน่ๆ ซึง่ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ แตเ่ราจะปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ในแบบทีเ่รา
ตอ้งการใหคู้แ่ขง่ปฏบิตัติอ่เรา ซึง่กค็อืการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมและซือ่สตัย ์

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
เรารวบรวมขอ้มลูในการแขง่ขนัอยา่งถกูกฎหมายและถกูหลกัจรรยาบรรณโดยการ 

•  แสวงหาขอ้มลูผา่นแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ เชน่ สือ่ขา่วสาร การส�ารวจอตุสาหกรรม 
รายงานทางการเงนิ การเฝ้าสงัเกตสาธารณสมบตั ิและไซตอ์นิเทอรเ์น็ตทีบ่คุคล
ทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้

•  แสวงหาขอ้มลูจากลกูคา้ในเรือ่งทีว่า่เราจะสามารถแขง่ขนัไดม้ากขึน้อยา่งไร

•  ไมช่กัจงูใหบ้คุคลฝ่าฝืนหนา้ทีใ่นการรักษาความลบัของตน

•  ไมใ่ชก้ารหลอกลวงเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูในการแขง่ขนั

•  ใหค้วามรูก้บัพนักงานและผูส้มคัรงานวา่อยา่เปิดเผยหรอืใชข้อ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ์
ซ ึง่ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะทีไ่ดท้ราบมาในระหวา่งการจา้งงานกอ่นหนา้นีท้ี่
องคก์รอืน่

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บคุคลภายนอกใดๆ ทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูในการแขง่ขนัใหก้บั
เราจะยดึมัน่ในมาตรฐานทางกฎหมายและจรรยาบรรณของเราเชน่กนั

ค�าถาม:   กอ่นทีฉั่นจะเขา้ท�างานทีบ่รษัิท ฉันเคยท�างานใหก้บัคูแ่ขง่รายหนึง่
ของเรา สิง่ทีฉั่นรูม้าสว่นมากเกีย่วกบัตูเ้ย็นคอนเทนเนอร ์ฉันกไ็ดเ้รยีน
รูจ้ากทีน่ั่น ฉันจะพจิารณาอยา่งไรในเรือ่งทีว่า่ฉันจะสามารถน�าขอ้มลู
นัน้มาใชใ้นงานใหมข่องฉันทีน่ีไ่ดม้ากนอ้ยเพยีงใด

ค�าตอบ:   กฎพืน้ฐานทีด่ขีอ้หนึง่กค็อืการพจิารณาวา่ขอ้มลูใดทีส่ามารถถอืไดว้า่
เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องอดตีนายจา้ง 
และไมใ่ชข้อ้มลูนัน้ในการปฏบิตังิานใหมข่องคณุหรอืเปิดเผยขอ้มลูนัน้
ตอ่เรา หากคณุรูร้ายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการ การออกแบบ หรอื
สตูรทีไ่มค่วรเปิดเผยตอ่สาธารณะ เป็นตน้ คณุกไ็มค่วรแบง่ปันขอ้มลู
นัน้โดยเด็ดขาด หากคณุมคี�าถาม โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูล
จรรยาบรรณหรอืฝ่ายกฎหมาย
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เรามคีวามรับผดิชอบทีจ่ะตอ้ง
ท�าความเขา้ใจและปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัมาตรการทางการคา้
ระหวา่งประเทศ (International 
Trade Compliance (ITC)) 
ทัง้หมดทีม่ผีลใชบ้งัคบักบัเรา
รอบโลก

การด�าเนนิธรุกจิรอบโลก

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
บรษัิทของเราคอืบรษัิททีม่พีนักงานเกอืบ 60,000 คนซึง่ด�าเนนิงานในหลายสบิ
ประเทศและจัดหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงูใหก้บัลกูคา้ทีม่อียูร่อบ
โลก ซึง่หมายความวา่เราจะอยูภ่ายใตก้ลุม่กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีห่ลาก
หลายและซบัซอ้นซึง่ก�ากบัดแูลการคา้ระหวา่งประเทศ รวมถงึการควบคมุการ
สง่ออก การคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิและการหา้มท�าการคา้ กฎการคว�า่บาตรของ
สหรัฐอเมรกิา และการควบคมุการน�าเขา้ รัฐบาลของประเทศและบรษัิทขา้มชาติ
รอบโลกจะใชก้ฎหมายเกีย่วกบัมาตรการทางการคา้ระหวา่งประเทศ (ITC) เพือ่
ควบคมุการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ บรกิาร และเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการปกป้องความ
มัน่คงของชาต ิป้องกนัการแพรก่ระจายอาวธุอานุภาพท�าลายลา้งสงู สนับสนุนเป้า
หมายของนโยบายการตา่งประเทศ และคุม้ครองสขุอนามยั ความปลอดภยั และ
ทรัพยากรทีห่ายากของพลเมอืงของตน

การทีเ่ราไมไ่ดป้ฏบิตัติามหนา้ทีใ่นกฎหมาย ITC อาจท�าใหเ้ราตอ้งเจอกบับท
ลงโทษทีร่นุแรงและความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีง และยงัอาจท�าใหผ้ลติภณัฑแ์ละ
เทคโนโลยขีองเราตกไปอยูใ่นมอืของผูท้ีไ่มห่วงัดไีด ้ในฐานะผูผ้ลติและซพัพลาย
เออรส์�าหรับสนิคา้ในเชงิพาณชิย ์เรามหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งป้องกนัไมใ่หเ้ป็นเชน่นัน้

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
บรษัิทของเรามุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิในทกุๆ ทีโ่ดยปฏบิตัติามกฎหมาย ITC ทีใ่ช ้
บงัคบัอยา่งสมบรูณอ์ยูต่ลอดเวลา เราทกุคนจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบให ้
แน่ใจถงึการปฏบิตัติามกฎหมายดงักลา่ว และผูจั้ดการยงัตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
องคก์รของตนไดป้ฏบิตัติามกฎหมายนัน้ดว้ย ซึง่หมายความวา่เราจะ 

•  ระบแุละจ�าแนกประเภทของผลติภณัฑ ์เทคโนโลย ีและบรกิารของเราทัง้หมดเพือ่
พจิารณาวา่สิง่ตา่งๆ เหลา่นัน้อยูภ่ายใตก้ารควบคมุอยา่งไร 

•  คุม้ครองโภคภณัฑแ์ละเทคโนโลยทีีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุทัง้ทีจั่บตอ้งไดแ้ละจับ
ตอ้งไมไ่ดจ้ากการถา่ยโอนหรอืการวางจ�าหน่ายโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งเพือ่ใหส้ามารถถา่ย
โอนสนิคา้ทัง้หมดทีจั่ดไวใ้หก้บัซพัพลายเออร ์ลกูคา้ หุน้สว่นทางธรุกจิ และ
บคุคลภายนอกอืน่ๆ คดักรองการท�าธรุกรรมทัง้หมดเพือ่ตรวจหาการคว�า่บาตรที่
เกีย่วขอ้งและรายชือ่บคุคลทีถ่กูจ�ากดั ตรวจสอบยนืยนัวา่ไดรั้บอนุญาตในเรือ่งการ
ใชข้ัน้สดุทา้ย ผูใ้ชข้ัน้ปลาย และจดุหมายปลายทาง และควบคมุดแูลการไดรั้บ
อนุญาตใดๆ ตลอดทกุขัน้ตอนของการท�าธรุกรรม 

•  เก็บรักษาบนัทกึอยา่งถกูตอ้งและคงไวซ้ ึง่กลไกการถา่ยโอน การตดิตาม และการ
รายงานทีม่ปีระสทิธภิาพ

•  จ�าแนกประเภทของสนิคา้น�าเขา้และประเมนิมลูคา่อยา่งถกูตอ้งเพือ่ใหเ้รากรอก
ขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้งและตรงตามก�าหนดเวลา จา่ยอากรขาเขา้อยา่งถกูตอ้ง และ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึการแจง้ประเทศทีม่าอยา่งถกูตอ้ง

•  ไมต่กลงหรอืเขา้รว่มกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคว�า่บาตรซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั
กฎหมายตอ่ตา้นการคว�า่บาตรของสหรัฐอเมรกิา และรายงานค�าขอทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การคว�า่บาตรในกรณีทีก่�าหนดใหต้อ้งท�า

ตอ่ >
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เราท�าตามเป้าหมายทางธรุกจิ
ของเราโดยอาศยัคณุภาพเพยีง
อยา่งเดยีว โดยไมใ่ชว้ธิกีารให ้
สนิบนหรอืการกระท�าอืน่ๆ ที่
เป็นการทจุรติโดยเด็ดขาด

การป้องกนัการใหส้นิบนและการ
ทจุรติ

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
ในขณะทีค่า่นยิมของเราในเรือ่งการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  และ ความเป็นเลศิจะสรา้ง
ความแตกตา่งในสิง่ทีเ่ราท�า คา่นยิมของเราในเรือ่งการเคารพซึง่กนัและกนั ความี
คณุธรรม และการผนวกรวมเป็นหนึง่เดยีวกจ็ะแสดงถงึวธิทีีเ่ราท�า เมือ่เป็นเรือ่ง
ของการไดเ้ขา้ท�าธรุกจิและเลอืกหุน้สว่นทางธรุกจิ เราจะอาศยัคา่นยิมของเราเพือ่
ก�าหนดวธิดี�าเนนิการของเรา เราจะยอมเดนิหนจีากโอกาส โดยไมค่�านงึวา่ใครคอื
หุน้สว่น มมีลูคา่เทา่ใด หรอือยูใ่นสถานทีใ่ด มากกวา่ทีจ่ะยอมใหผ้ลลพัธท์างธรุกจิ
ถกูโนม้นา้วอยา่งไมเ่หมาะสม 

ในฐานะบรษัิทแถวหนา้ระดบัโลกซึง่จัดท�าผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีช่ว่ยใหแ้น่ใจถงึ
ความสะดวกสบายและความปลอดภยัของผูค้นรอบโลก เรามทีัง้โอกาสและความ
รับผดิชอบทีจ่ะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ เมือ่เราท�าตวั
ใหเ้ป็นแบบอยา่งในเรือ่งการตอ่สูก้บัการทจุรติ กเ็ทา่กบัวา่เราตอ่สูก้บัผลกระทบ
หายนะจากการทจุรติในชมุชนและเราชว่ยสง่เสรมิและปกป้องตลาดเปิด เนือ่งจาก
เราสนับสนุนการด�าเนนิการทางการตลาดทีเ่ป็นธรรมและโปรง่ใสในทกุๆ ทีท่ีเ่รา
ด�าเนนิธรุกจิอยู ่ผูบ้รโิภคจงึสามารถแยกแยะคณุภาพและคณุประโยชนท์ีเ่หนอืชัน้ใน
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา ไดง้า่ยขึน้

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
บรษัิทของเราประกาศกรา้วทีจ่ะตอ่สูก้บัการทจุรติและเขา้ท�าธรุกจิดว้ยวธิกีารทีถ่กู
ตอ้ง ซึง่หมายความวา่เราจะ 

•  เขา้ท�าธรุกจิโดยอาศัยคณุภาพของผลติภัณฑ ์บรกิาร และเงือ่นไขในขอ้เสนอ
ของเรา

•  ไมเ่สนอสิง่ของมคีา่ใดๆ เพือ่โนม้นา้วการตดัสนิใจอยา่งไมเ่หมาะสม ไมว่า่จะ
เป็นการตดิตอ่ธรุกจิกบัเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลในภาคเอกชน

•  บนัทกึการท�าธรุกรรมทัง้หมดอยา่งสมบรูณ ์ถกูตอ้ง และตรงตามความจรงิ 

•  ปฏบิตัติามตวัอกัษรและเจตนารมณข์องกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติในทกุๆ ทีท่ีเ่รา
ด�าเนนิธรุกจิอยู่

•  เลอืกหุน้สว่นทางธรุกจิอยา่งรอบคอบและก�าหนดใหพ้วกเขาตอ้งยดึมัน่ใน
มาตรฐานทางจรรยาบรรณขัน้สงูของเรา

ตอ่ >
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การป้องกนัการใหส้นิบนและการทจุรติ (ตอ่)

สญัญาณเตอืนของการทจุรติ
ในเวลาทีเ่ลอืกหุน้สว่นทางธรุกจิเพือ่ใหช้ว่ยการด�าเนนิงานของเรา เราจะตอ้งเฝ้า
ระวงัเกีย่วกบั

• ขอ้กลา่วหาในอดตีเรือ่งการจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสม

•  การเรยีกรอ้งทีจ่ะขอรับคา่คอมมชิชนักอ่นทีจ่ะด�าเนนิธรุกรรมเสร็จสมบรูณ์

•  การเรยีกรอ้งคา่ธรรมเนยีมทีไ่มไ่ดส้ดัสว่นกบับรกิารทีใ่หไ้ว ้หรอืการจา่ยใหก้บั
บคุคลอืน่หรอืขอบเขตอ�านาจศาลอืน่

•  ขอ้เสนอแนะใหเ้ราท�างานกบับคุคลทีร่ะบไุวเ้นือ่งดว้ย “ความสมัพันธพ์เิศษ”

•  ผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจโนม้นา้วลกูคา้หรอืเจา้หนา้ทีอ่ยา่งไมเ่หมาะสม

•  การใหบ้คุคลภายนอกรายใหมเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ยในวนัทีใ่กลก้บัวนัประกาศผูไ้ด ้
เขา้ท�าสญัญา

•  การรอ้งขอใหบ้นัทกึคา่ใชจ้า่ยอยา่งไมถ่กูตอ้งหรอืแตกตา่งไปจากทีเ่ป็นจรงิ

ค�าถาม:   ปลดัเทศบาลปฏเิสธทีจ่ะท�าการจา่ยเงนิซึง่เป็นหนีบ้รษัิทอยู ่เวน้แตฉั่น
จะจา่ยเงนิพเิศษเป็นเงนิสด ซึง่ปลดับอกวา่จะ “เรง่การด�าเนนิการให ้
เร็วขึน้” จ�านวนเงนิทีเ่ขารอ้งขอนัน้มจี�านวนนอ้ยพอทีฉั่นจะจา่ยจากเงนิ
ของฉันเองไดเ้ลย และไมต่อ้งลงบนัทกึในสมดุบญัชขีองบรษัิท ฉัน
ควรท�าอยา่งไร

ค�าตอบ:   ไมว่า่ปลดัจะพยายามเรยีกการจา่ยเงนินีว้า่อยา่งไรกต็าม แตจ่รงิๆ แลว้
กค็อืสนิบน นโยบายและคา่นยิมหลกัของบรษัิท จะหา้มมใิหม้กีารจา่ย
เงนิทีต่คีวามหรอือาจตคีวามไดว้า่เป็นสนิบน แมว้า่จะเป็นธรรมเนยีม
ปฏบิตัทิีท่�ากนัในประเทศทีเ่ราก�าลงัด�าเนนิธรุกจิอยูก่ต็าม และสมดุ
บญัชแีละบนัทกึของบรษัิท จะตอ้งแสดงถงึธรุกรรมทางธรุกจิของเรา
อยา่งถกูตอ้ง การบนัทกึการท�าธรุกรรมของเราอยา่งไมเ่หมาะสมจะ
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและนโยบาย สิง่ทีค่ณุเสนอแนะจะไมเ่พยีงแต่
เป็นการแนะน�าทีผ่ดิเทา่นัน้ แตก่ารทีพ่นักงานหรอืบคุคลอืน่ใดจา่ย
เงนิดงักลา่วในนามของบรษัิทยงัเป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมายภายใตก้ฎหมาย
ทีใ่ชบ้งัคบักบับรษัิท อกีดว้ย โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลจรรยา
บรรณในพืน้ทีข่องคณุหรอืฝ่ายกฎหมายโดยทนัทหีากคณุเชือ่วา่คณุ
ก�าลงัถกูขอใหจ้า่ยสนิบน

ค�าถาม:   ฉันเป็นผูจั้ดการฝ่ายดแูลลกูคา้ซึง่จัดการเรือ่งคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เมือ่ไม่
นานมานีฉั้นเพิง่ไดรั้บค�าขอใหช้�าระคนืคา่ใชจ้า่ยจากผูจั้ดการแผนก 
ฉันตรวจพบวา่การประชมุซึง่ผูจั้ดการรายนีอ้า้งวา่เป็นคา่ใชจ้า่ยนัน้
เป็นการประชมุทีไ่มเ่คยจัดขึน้จรงิ ฉันควรท�าอยา่งไร

ค�าตอบ:   เรือ่งนีอ้าจเป็นขอ้ผดิพลาด หรอืไมก่อ็าจเป็นเรือ่งทีจ่งใจท�า คา่ใช ้
จา่ยทีจ่งใจระบอุยา่งไมถ่กูตอ้งจะท�าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่เราภายใต ้
กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ และยงัเป็นการท�าลายผลก�าไรของเราอกี
ดว้ย ซึง่จะท�าใหเ้ราเสยีหายกนัทกุคน อยา่ด�าเนนิการกบัคา่ใชจ้า่ยใน
ลกัษณะนี ้โปรดแจง้เรือ่งนีต้อ่ผูจั้ดการหรอืฝ่ายก�ากบัดแูลจรรยาบรรณ
เพือ่ใหม้กีารตรวจสอบและชีแ้นวทางเพิม่เตมิ 
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เราเคารพผูถ้อืหุน้ของเราและเคารพในความไว ้
วางใจทีพ่วกเขามอบใหก้บัเรา เรามกีารตดัสนิใจที่
เป็นกลางซึง่จะเนน้ย�้าถงึการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืใน
ระยะยาวและการใหค้วามส�าคญักบัความมุง่มัน่ของ
เราอยา่งไรท้ีต่ ิเราจัดท�าบนัทกึ และการรายงาน 
ของเราอยา่งถกูตอ้งและโปรง่ใส เห็นคณุคา่และ
คุม้ครองทรัพยส์นิของเรา และด�าเนนิงานดว้ย
ความมคีณุธรรมศในทกุๆ วนั

เราคอืผูด้แูลทีม่คีวามรบัผดิชอบส�าหรบั
นกัลงทนุของเรา

การป้องกนัไมใ่หซ้ือ้ขายหลักทรัพยด์ว้ย  
ขอ้มลูภายในและการใชเ้นื้อหาขอ้มลูที ่ 
ไมเ่ผยแพรต่อ่สาธารณะอยา่งไมถ่กูตอ้ง 33

การหลกีเลีย่งผลประโยชนท์ับซอ้น 34

การจัดท�า การเก็บรักษา และการเปิดเผยบันทกึ
และบัญชทีีถ่กูตอ้ง 36

การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาของเรา 38

การเคารพในทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ 40

การคุม้ครองทรัพยส์นิของบรษัิท 41
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เราจะต้องไม่ใช้หรือแบ่งปัน
เนื้อหาข้อมูลที่ไม่เผยแพร่
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท 
Carrier หรือบริษัทอื่นใด เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์

เพราะเหตุใดเรื่องนี้จึงส�าคัญ
ในการปฏิบัติงานประจ�าวันของเรา เราอาจเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
เราจะต้องปกป้องข้อมูลเหล่านั้น ใช้เฉพาะตามความจ�าเป็นและไม่ใช้เพื่อการตัดสิน
ใจลงทุนส่วนตัว

เนื้อหาที่เรียกว่าข้อมูลที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (“ข้อมูลภายใน”) คือข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทใดๆ ที่ไม่ได้จัดท�าให้พร้อมใช้งานต่อสาธารณะและข้อมูลที่นักลงทุนจะ
พิจารณาว่าเป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับการตัดสินใจเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ข้อมูลชนิดนี้รวมถึง:

• ผลประกอบการทางการเงินและเงินปันผล

• การได้สัญญางานใหม่

• คดีความ การช�าระหนี้ หรือการสู้คดีที่ก�าลังด�าเนินการ

• ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโครงการด้านการตลาด

• การเปลี่ยนแปลงในทีมฝ่ายบริหารระดับสูง

• การควบรวมหรือซื้อกิจการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลภายใน เกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดๆ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
รับประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียในตลาดหุ้น หรือแบ่งปันข้อมูลให้
กับบุคคลอื่นเพื่อกระท�าในลักษณะเดียวกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลภายใน
เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง จะถูกลงโทษด้วยการปรับเงินมูลค่าสูงและสูงสุดถึงการ
จ�าคุก

เราจะท�าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
เราสามารถช่วยป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการละเมิดกฎ
ของตลาดหลักทรัพย์โดย:

•  ไม่ซื้อ ขาย หรือด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นในบริษัท Carrier หรือบริษัทอื่นๆ ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายใน

•  ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้กับบุคคลอื่นๆ นอกบริษัท Carrier รวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน

•  แบ่งปันข้อมูลภายในให้กับเพื่อนร่วมงานโดยยึดหลักให้เฉพาะบุคคลที่จ�าเป็นต้อง
ทราบเท่านั้น

•  ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใน “การให้รางวัลพิเศษ” ซึ่งหมายถึงการส่งข้อมูลที่ไม่เผย
แพร่ต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับบุคคลใดๆ ที่
อาจซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในดังกล่าว

รายงานการใช้ข้อมูลภายในอย่างไม่ถูกต้องให้กับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลจรรยาบรรณ หรือฝ่ายกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของ
โปรแกรมการรายงานแบบไม่ระบุตัวตนของบริษัท

การป้องกนัไมใ่หซ้ือ้ขายหลกัทรัพยด์ว้ย 
ขอ้มลูภายในและการใชเ้นือ้หาขอ้มลูที ่
ไมเ่ผยแพรต่อ่สาธารณะอยา่งไมถ่กูตอ้ง
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เราระมดัระวงัทีจ่ะไมใ่หผ้ล
ประโยชนส์ว่นตวัของเราขดักบั
พันธะหนา้ทีท่ีเ่รามตีอ่บรษัิท 
ตลอดจนเป้าหมายและความ
ตอ้งการของบรษัิท

การหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
คา่นยิมของเราในเรือ่งความมคีณุธรรมก�าหนดวา่เราจะตอ้งไมป่ลอ่ยใหผ้ลประโยชน์
และความสมัพันธส์ว่นตวัเขา้ไปกา้วกา่ยการตดัสนิใจทีด่ทีีส่ดุส�าหรับบรษัิท การใช ้
วจิารณญาณทีด่ใีนการเลอืกตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุใหก้บัธรุกจิของเราจะชว่ยใหเ้รารัท�า
ไดต้ามมาตรฐานดา้นประสทิธภิาพและท�าใหเ้ราสามารถรว่มมอืกนัและสรา้งสรรคส์ ิง่
ใหม่ๆ  ไดโ้ดยไมม่สี ิง่ทีท่�าใหไ้ขวเ้ขว และยงัเป็นการเคารพในหนา้ทีข่องเราทีต่อ้งมี
ความภกัดตีอ่บรษัิทอกีดว้ย

แมแ้ตภ่าพลกัษณท์ีส่อ่ถงึผลประโยชนท์บัซอ้นกอ็าจเป็นปัญหาไดเ้พราะอาจท�าให ้
ผูอ้ ืน่คดิวา่เราไมไ่ดด้�าเนนิการอยา่งเหมาะสม ผลประโยชนท์บัซอ้นเป็นสิง่ทีส่ามารถ
หลกีเลีย่งหรอืรับมอืไดห้ากมกีารเปิดเผยโดยทนัทแีละไดรั้บการจัดการอยา่งเหมาะสม

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
เราจะหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น (หรอืแมแ้ตภ่าพลกัษณท์ีส่อ่ถงึผลประโยชน์
ทบัซอ้น) และในกรณีทีส่ามารถหลกีเลีย่งได ้เรากจ็ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผล
ประโยชนท์บัซอ้นจะไดรั้บการจัดการอยา่งเหมาะสมโดยการ 

•  คอยเฝ้าระวงัสถานการณท์ีอ่าจท�าใหผ้ลประโยชนข์องบรษัิท และผลประโยชน์
ของเราเองขดักนั และเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิหรอือาจเกดิขึน้
ตอ่ผูจั้ดการหรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลจรรยาบรรณในพืน้ที่

•  ถอนตวัจากกระบวนการตดัสนิใจเมือ่อยูใ่นสถานการณท์ีม่ผีลประโยชนท์บัซอ้นที่
เกดิขึน้จรงิหรอือาจเกดิขึน้

•  ไมย่อมใหต้วัเองตกอยูใ่นสถานการณท์ีค่วามภกัดตีอ่สมาชกิในครอบครัวหรอื
เพือ่นสนทิของเราอาจมผีลตอ่วจิารณญาณของเราอยา่งไมเ่หมาะสม 

•  ทราบวา่เมือ่ใดทีก่ารค�านงึถงึเรือ่งการเงนิสว่นตวัของเราและความสมัพันธท์ีม่กีบั
คูแ่ขง่ ซพัพลายเออร ์หรอืลกูคา้อาจบัน่ทอนความสามารถของเราทีจ่ะด�าเนนิการ
เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

•  แสดงความภกัดตีอ่บรษัิทโดยการไมเ่กบ็โอกาสทีไ่ดรั้บผา่นการใชต้�าแหน่งหนา้ที่
หรอืทรัพยากรของบรษัิทเอาไวก้บัตวัเอง 

•  ใชค้วามพยายามอยา่งดทีีส่ดุทีบ่รษัิทในทกุๆ วนัและไมย่อมใหง้านหรอืกจิกรรม
อืน่ๆ จากภายนอกเขา้มาขดัขวางการด�าเนนิงานทีเ่ราท�าใหก้บัธรุกจิของเรา

•  เสนอและรับของขวญัและความบนัเทงิเฉพาะในกรณีที ่

‐ นีค่อืหลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรม

‐ เป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย

‐ ไมไ่ดท้�าใหว้จิารณญาณของเรายอ่หยอ่นลง

ผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิและอาจเกดิขึน้ท ัง้หมดจะตอ้งมกีารเปิดเผย
เพือ่ใหไ้ดร้บัการตรวจสอบ หากคณุมขีอ้กงัวลในเรือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น 
โปรดขอค�าแนะน�าจากเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลจรรยาบรรณ

ตอ่ >
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การหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น (ตอ่)

การทดสอบอยา่งรวดเร็วเกีย่วกบัผลประโยชนท์บัซอ้น
หากฉันด�าเนนิการเชน่นี ้ฉันจะ

•  รูส้กึถกูผกูมดัทีจ่ะตอ้งท�าอะไรใหก้บัผูอ้ืน่หรอืท�าใหผู้อ้ ืน่รูส้กึถกูผกูมดัทีจ่ะตอ้งท�า
อะไรใหก้บัฉันใชห่รอืไม่

•  ไมเ่คารพในคา่นยิมของเราใชห่รอืไม่

•  เสีย่งทีจ่ะท�าใหว้จิารณญาณของฉันยอ่หยอ่นลงใชห่รอืไม่

•  ท�าใหเ้กดิภาพลกัษณท์ีส่อ่ถงึพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมหรอืความภกัดทีีไ่มม่ัน่คงใช่
หรอืไม่

•  ไดรั้บขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืผลประโยชนส์ว่นตวับางอยา่งส�าหรับตวัฉันเอง สมาชกิใน
ครอบครัว หรอืเพือ่นสนทิซึง่มมีลูคา่หรอืจ�านวนครัง้ทีผ่ดิปกตหิรอืมากเกนิควรใช่
หรอืไม่

หากคณุตอบวา่ “ใช”่ ในค�าถามขอ้ใดขอ้หนึง่เหลา่นี ้คณุกม็แีนวโนม้ทีจ่ะเจอกบัผล
ประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ โปรดขอค�าแนะน�า

ค�าถาม:   ฉันมหีลานสาวทีเ่พิง่จบปรญิญาตรใีนสาขาวศิวกรรม หากเราวา่จา้ง
เธอ เธอกจ็ะไมไ่ดอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของฉัน ฉันจะสามารถแนะน�าให ้
วา่จา้งเธอไดห้รอืไม่

ค�าตอบ:   การวา่จา้งบคุลากรทีด่ทีีส่ดุของเราในบางครัง้กม็าจากการแนะน�าของ
พนักงาน เพือ่หลกีเลีย่งภาพลกัษณท์ีส่อ่ถงึสิง่ใดกต็ามทีไ่มเ่หมาะสม 
คณุจะตอ้งเปิดเผยความสมัพันธข์องคณุตอ่ผูจั้ดการทีด่แูลเรือ่งการจา้ง
งาน คณุไมค่วรมสีว่นรว่มในกระบวนการจา้งงานเพือ่ทีห่ลานสาวของ
คณุจะไดส้ามารถถกูประเมนิจากคณุสมบตัขิองเธอเพยีงอยา่งเดยีว
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ชือ่เสยีงและความมี
ประสทิธภิาพของธรุกจิของเรา
จะขึน้อยูก่บับนัทกึทีช่ดัเจนและ
เทีย่งตรง และในขณะเดยีวกนัก็
มกีารเกบ็รักษาและเปิดเผยตาม
หลกัการซึง่เป็นทีย่อมรับและ
นโยบายทีเ่ขม้งวด 

การจัดท�า การเกบ็รักษา และการ
เปิดเผยบนัทกึและบญัชทีีถ่กูตอ้ง

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
ไมว่า่เราจะจัดเตรยีมรายงานประจ�าปีของบรษัิทหรอืกรอกใบลงเวลาท�างาน เราก็
จะมบีทบาทในการด�ารงไวซ้ ึง่ความมุง่มัน่ของบรษัิทในเรือ่งการเกบ็รักษาบนัทกึ 
และรายงาน ใหถ้กูตอ้ง เราเขา้ใจถงึความส�าคญัของความรับผดิชอบนี ้เราทราบวา่
บรษัิทอาศยับนัทกึทีม่คีวามถกูตอ้ง สมบรูณ ์และตรงตามความจรงิในการตดัสนิใจ
ทางธรุกจิอยา่งสมเหตสุมผล ในท�านองเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้ของเรากจ็ะอาศยัรายงานที่
ถกูตอ้งและโปรง่ใสส�าหรับการตดัสนิใจเกีย่วกบัการลงทนุ โดยการปฏบิตัติามหลกั
การบญัชทีีย่อมรับ เกบ็รักษาบนัทกึอยา่งเหมาะสม และจัดท�ารายงานทีแ่มน่ย�า ก็
เทา่กบัวา่เราไดป้ฏบิตัติามหนา้ทีท่างกฎหมายของเราและหลกีเลีย่งความเสยีหาย
ตอ่ชือ่เสยีง คา่ปรับ และโทษทางแพง่หรอืทางอาญา นอกจากนี ้เรายงัท�าใหธ้รุกจิ
ของเรามปีระสทิธภิาพมากขึน้และท�าผลงานไดด้ยี ิง่ขึน้พรอ้มๆ ไปกบัการยนืยนัถงึ
ความไวว้างใจทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีของเรามอบใหก้บัเรา

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
เราจัดท�า เกบ็รักษา และก�าจัดบนัทกึอยา่งถกูตอ้งและมคีณุธรรม ซึง่หมายความวา่
เราจะ

•  บนัทกึทรัพยส์นิ หนีส้นิ รายได ้คา่ใชจ้า่ย และการท�าธรุกรรมทางธรุกจิทัง้หมดอยา่ง
ถกูตอ้งและตรงตามก�าหนดเวลา โดยเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบั หลกัการบญัชทีี่
รับรองทัว่ไป และนโยบายของบรษัิท

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้เสนองบประมาณและการประเมนิทางเศรษฐกจิแสดงถงึขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอยา่งเป็นธรรม

•  ไมจ่งใจกรอกรายการทีไ่มถ่กูตอ้งและเป็นการหลอกลวงในสมดุบญัชแีละบนัทกึของเรา

•  ไมเ่กบ็รักษากองทนุเงนิสดหรอืทรัพยส์นิตา่งๆ ทีเ่ป็นความลบัหรอืไมไ่ดบ้นัทกึไว ้

•  แจง้ใหล้กูคา้และซพัพลายเออรท์ราบถงึขอ้ผดิพลาดตา่งๆ และด�าเนนิการแกไ้ขอยา่ง
ทนัทว่งทผีา่นทางเครดติ การคนืเงนิ หรอืวธิกีารอืน่ๆ ซึง่เป็นทีย่อมรับ

•  เก็บรักษาและก�าจัดบนัทกึตามนโยบายและขอ้ก�าหนดทางกฎหมายของบรษัิท

•  ปกป้องรักษาบนัทกึใดๆ ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย

ขอ้สงสยัวา่เกดิการฝ่าฝืนเกีย่วกบับนัทกึจะตอ้งไดร้บัการรายงาน คณุสามารถ
ตดิตอ่หวัหนา้งาน เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลจรรยาบรรณ ฝ่ายกฎหมาย หรอืเจา้
หนา้ทีร่บัเร ือ่งรอ้งเรยีนของโปรแกรมการรายงานแบบไมร่ะบตุวัตนของบรษิทั

ตอ่ >
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การจัดท�า การเกบ็รักษา และการเปิดเผยบนัทกึและบญัชทีี่
ถกูตอ้ง (ตอ่)

ค�าถาม:   แมว้า่นโยบายการจัดการบนัทกึของเราจะอนุญาตใหเ้ราก�าจัดบนัทกึ
บางอยา่งหลงัจากผา่นไประยะเวลาหนึง่ แตฉั่นกเ็กบ็รักษาบนัทกึสว่น
ใหญข่องฉันอยา่งไมม่กี�าหนดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่บนัทกึทาง
อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ อเีมล เพือ่กนัเอาไวก้อ่น ฉันสามารถท�าเชน่นีไ้ด ้
ใชห่รอืไม่

ค�าตอบ:   นโยบายการจัดการบนัทกึของบรษัิทไมไ่ด ้“อนุญาต” ใหม้กีารก�าจัด
บนัทกึ โดยปกตแิลว้จะก�าหนดใหต้อ้งมกีารก�าจัดบนัทกึหลงัจากผา่น
ไประยะเวลาหนึง่โดยขึน้อยูก่บัประเภทของบนัทกึ โดยการไมก่�าจัด
บนัทกึตามก�าหนดเวลา เทา่กบัวา่คณุไมไ่ดฝ่้าฝืนนโยบายของบรษัิท
เพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แตค่ณุยงัอาจใชง้านระบบจัดเกบ็ขอ้มลูหนัก
เกนิไป ท�าใหเ้กดิความไมม่ปีระสทิธภิาพ และท�าใหเ้ราตอ้งเสีย่งทีจ่ะ
เจอกบัปัญหาทางกฎหมายอกีดว้ย อยา่งไรกต็าม มเีอกสารบางอยา่งที่
จะตอ้งเกบ็รักษาไว ้เชน่ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นทางกฎหมายที่
มอียูห่รอือาจเกดิขึน้ หรอืเอกสารทีอ่ยูภ่ายใตค้�าสัง่ใหม้กีารเกบ็บนัทกึ
ไวต้ามกฎหมายอยา่งเป็นทางการ พวกเราแตล่ะคนมคีวามรับผดิชอบ
ทีจ่ะตอ้งรูแ้ละปฏบิตัติามตารางการเกบ็บนัทกึส�าหรับบนัทกึทกุอยา่งที่
เราพบเจอ
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เราคุม้ครองทรัพยส์นิทาง
ปัญญาของบรษัิทไมใ่หเ้กดิการ
ใชใ้นทางทีผ่ดิ การยกัยอก การ
ท�าลาย และการสญูหาย

การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา
ของเรา

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
บรษัิทของเรา ไดส้รา้งกลุม่ผลงานดา้นทรัพยส์นิทางปัญญาทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุกลุม่
หนึง่ในโลกผา่นคา่นยิมหลกัของเราในเรือ่งการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  ทรัพยส์นิเหลา่นี้
เป็นผลมาจากการท�างานอยา่งหนักทีพ่วกเราตา่งก็ไดท้�าในทกุๆ วนั และเป็นพืน้ที่
ส�าหรับการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  และการเตบิโต การคุม้ครองทรัพยส์นิเหลา่นีเ้ป็น
เรือ่งทีส่�าคญัยิง่ตอ่เป้าหมายของเราเกีย่วกบัความเป็นเลศิดา้นการแขง่ขนั และตอ่
อนาคตของธรุกจิของเรา 

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
เราคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิทโดยการ

•  เขา้ถงึ ใช ้และเปิดเผยทรัพยส์นิทางปัญญา ของบรษัิท (เชน่ ความลบัทางการ
คา้ สิง่ประดษิฐ ์ขอ้มลูทางเทคนคิ งานออกแบบ ความรูค้วามช�านาญ ซอฟตแ์วร ์
กลยทุธ ์รายละเอยีดของสญัญา และขอ้มลูทางการเงนิ) เฉพาะตามทีจ่�าเป็นเพือ่
ปฏบิตัหินา้ทีข่องเราเทา่นัน้ และโดยสอดคลอ้งกบันโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิอง
บรษัิททีใ่ชบ้งัคบัเสมอ

•  เปิดเผยใหบ้รษัิททราบถงึสิง่ประดษิฐท์ัง้หมดทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งการท�างานให ้
กบับรษัิทอยา่งทนัทว่งทเีพือ่ใหส้ามารถประเมนิสิง่ประดษิฐเ์หลา่นีไ้ดท้นัเวลา
ส�าหรับการขอสทิธบิตัร

•  เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิต์อ่ผูอ้ ืน่ แมแ้ตภ่ายในบรษัิทเอง เฉพาะในกรณี
ทีบ่คุคลดงักลา่วมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งรูข้อ้มลูเทา่นัน้ และเปิดเผยตอ่บคุคล
ภายนอกเฉพาะหลงัจากทีม่ขีอ้ตกลงการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูหรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ ที่
เหมาะสมเทา่นัน้

•  ปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษัิททีใ่ชบ้งัคบัส�าหรับขอ้มลูทีเ่ป็น
กรรมสทิธิซ์ ึง่สง่ทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละส�าหรับการใชส้ือ่ทางสงัคม

•  �าความเขา้ใจและปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดตามสญัญาหรอืกฎระเบยีบใดๆ เพือ่ให ้
บคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องเรามหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งคุม้ครอง
ขอ้มลูนัน้

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดม้ขีอ้ตกลงทีใ่ชบ้งัคบัในเรือ่งความเป็นเจา้ของในทรัพยส์นิ
ทางปัญญาและสทิธใินการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธกิอ่นทีจ่ะมกีารรว่มมอืกบับคุคล
ภายนอก

ตอ่ >



39

CARRIER GLOBAL CORPORATIONS  หลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมของเรา

การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาของเรา (ตอ่)

ทรพัยส์นิทางปญัญา
ทรัพยส์นิทางปัญญามตีวัอยา่งดงัตอ่ไปนี้

• ความคดิและสิง่ประดษิฐ์

• เครือ่งหมายการคา้ ชือ่ทางการคา้ และโลโก ้

•  งานอนัเกดิจากตวัผูส้รา้งสรรค ์(เชน่ ภาพประกอบ งานเขยีน ภาพวาด เอกสาร
ก�ากบั และซอฟตแ์วร)์

•  ขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์ทัง้ในเรือ่งทางเทคนคิและทางธรุกจิ ซึง่รวมถงึ

‐  ขอ้มลูทางเทคนคิ งานออกแบบ และความรูค้วามช�านาญ

‐  แผนธรุกจิ การตลาด การขาย การจัดซือ้จัดจา้ง และการก�าหนดราค

‐ กลยทุธท์างธรุกจิ

‐ ขอ้มลูเกีย่วกบัการควบรวมและการเขา้ซือ้กจิการ

‐ รายละเอยีดของสญัญา

‐ ขอ้มลูทางการเงนิ

บรษัิทของเราคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาของตนรอบโลกผา่นทางวธิกีารตา่งๆ ที่
ถกูกฎหมาย รวมถงึสญัญา สทิธบิตัร ความลบัทางการคา้ เครือ่งหมายการคา้จด
ทะเบยีนและไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ลขิสทิธิ ์และสทิธใินงานออกแบบ 
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เราด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัไม่
ใหเ้กดิการใชใ้นทางทีผ่ดิ การ
ยกัยอก การท�าลาย การดอ้ยคา่ 
หรอืการสญูหายของทรัพยส์นิ
ทางปัญญาของผูอ้ืน่

การเคารพในทรัพยส์นิทางปัญญา
ของผูอ้ืน่

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
บรษัิทของเราใหค้วามส�าคญัและเคารพสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีช่อบดว้ย
กฎหมายของผูอ้ืน่ไมต่า่งจากทีบ่รษัิทของเราใหค้วามส�าคญักบัสทิธใินทรัพยส์นิ
ทางปัญญาของตนเองและคาดหวงัใหผู้อ้ ืน่เคารพสทิธดิงักลา่ว ซึง่รวมถงึทรัพยส์นิ
ทางปัญญาในทกุรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นทรัพยส์นิทางปัญญาทีล่กูคา้ หุน้สว่นทาง
ธรุกจิ หรอืซพัพลายเออรม์อบใหก้บัเราดว้ยความไวว้างใจ หรอืเป็นทรัพยส์นิทาง
ปัญญาทีคู่แ่ขง่ของเราหรอืบคุคลภายนอกอืน่ๆ ครอบครองอยู ่โดยการคุม้ครองสทิธิ
ดงักลา่ว เทา่กบัวา่เราไมไ่ดเ้พยีงแตป่ฏบิตัติามหนา้ทีท่างกฎหมายของเราเทา่นัน้ 
แตเ่รายงัท�าใหค้วามไวว้างใจและการใหเ้กยีรตทิีผู่อ้ ืน่มใีหก้บับรษัิทแข็งแกรง่ยิง่ขึน้
อกีดว้ย

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
คณุเคารพสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลอืน่โดยการ

•  ปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูที่
เป็นกรรมสทิธิแ์ละทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ๆ

•  ไมเ่รยีกรอ้ง ยอมรับ ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องลกูคา้ หุน้สว่นทาง
ธรุกจิ คูแ่ขง่ หรอืบคุคลภายนอกอืน่ๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

•  ไมค่ดัลอกงานของผูอ้ืน่ รวมถงึรปูภาพ สิง่ตพีมิพ ์วดิโีอ หรอืเนือ้หาอืน่ๆ ทีพ่บบน
อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ เวน้เสยีแตว่า่เราจะไดรั้บการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใิหท้�าเชน่นัน้

•  เคารพสทิธใินสทิธบิตัร ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องผูอ้ืน่
ในระหวา่งขัน้ตอนการวจัิยและพัฒนาของเรา

•  ปฏบิตัติามขอ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีใ่ชบ้งัคบั
และขอ้ก�าหนดในสญัญาอืน่ๆ ซึง่ใชบ้งัคบักบัการใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็น
กรรมสทิธิข์องผูอ้ืน่

•  ยอมรับถงึลขิสทิธิ ์โลโก ้เครือ่งหมายการคา้ ชือ่ทางการคา้ และงานออกแบบของ
บคุคลภายนอกในการท�าการตลาดและสิง่ตพีมิพอ์ืน่ๆ ของเรา

•  รายงานผลติภณัฑท์ีเ่ป็นของปลอมและอาชญากรรมอืน่ๆ เกีย่วกบัทรัพยส์นิทาง
ปัญญา
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เราคุม้ครองทรัพยส์นิของบรษัิท
ทัง้หมดจากความเสยีหาย การ
สญูหาย และการใชใ้นทางทีผ่ดิ

การคุม้ครองทรัพยส์นิของบรษัิท

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
ทรัพยส์นิของ ไดส้รา้งขึน้มาผา่นการท�างานอยา่งหนักทีพ่วกเราตา่งก็ไดท้�าในทกุๆ 
วนั ซึง่เป็นทัง้แหลง่ขอ้มลูและการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  และ
การเตบิโตของเรา อกีทัง้ยงัมคีวามส�าคญัยิง่ตอ่เป้าหมายของเราเกีย่วกบัความเป็น
เลศิในแตล่ะวนั เราเคารพและคุม้ครองทรัพยส์นิเหลา่นีเ้หมอืนกบัทีเ่ราจะท�ากบั
ทรัพยส์นิสว่นตวัของเราเอง เราคุม้ครองทรัพยส์นิเหลา่นีจ้ากการใชอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง
และการยกัยอก เรารูว้า่บรษัิทและผูถ้อืหุน้ของเราก�าลงัหวงัพึง่ใหเ้รามคีวามรับผดิ
ชอบเป็นการสว่นตวัทีจ่ะตอ้งคุม้ครองทรัพยส์นิของเราจากการใชใ้นทางทีผ่ดิ

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
เราคอืผูด้แูลทรัพยส์นิของบรษัิททีม่คีวามรับผดิชอบ ซึง่หมายความวา่เราจะ

•  จัดการกบัทรัพยส์นิทีจั่บตอ้งไดข้องเราอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของบรษัิทเสมอ

•  ป้องกนัไมใ่หท้รัพยากรของบรษัิทสญูหาย ถกูน�าไปใชโ้ดยเปลา่ประโยชน ์ถกู
ท�าลาย ถกูขโมย และถกูน�าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ

•  ใชท้รัพยส์นิของบรษัิทเฉพาะเพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิเทา่นัน้และไมใ่ชเ่พือ่ผล
ประโยชนส์ว่นตวัโดยเด็ดขาด

•  จ�ากดัการใชอ้ปุกรณแ์ละระบบการสือ่สารของบรษัิทเพือ่การใชง้านสว่นตวั

•  รายงานพฤตกิารณต์า่งๆ ซึง่เราสงสยัวา่ทรัพยส์นิของบรษัิทจะตกอยูใ่นความเสีย่ง

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การท�าธรุกรรมทางธรุกจิทัง้หมดไดรั้บอนุญาตจากฝ่าย
บรหิาร และอยูภ่ายใตก้ระบวนการตรวจสอบและอนุมตัภิายในบรษัิท

•  ออกแบบและปฏบิตัติามระบบควบคมุภายในซึง่ชว่ยตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึการ
รายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและการปฏบิตัติามการตรวจสอบ การสบืสวน 
กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัอยา่งสมบรูณ์

•  ป้องกนัไมใ่หท้รัพยส์นิทางการเงนิถกูน�าไปใชส้�าหรับการฟอกเงนิหรอืการ
สนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยโดยการเฝ้าระวงัสญัญาณเตอืนและปฏบิตั ิ
ตามระเบยีบขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ

ทรพัยส์นิทีจ่บัตอ้งได้
ทรัพยส์นิทีจั่บตอ้งไดค้อืสิง่ใดกต็ามทีจั่บตอ้งไดซ้ ึง่บรษัิทของเราจัดไวใ้หก้บัพนักงาน
ในการด�าเนนิธรุกจิ เชน่ สถานประกอบการ ยานพาหนะ คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ เครือ่งจักร เครือ่งมอื เงนิสด อปุกรณส์�านักงาน และบตัรประจ�าตวั

ทรพัยส์นิทางการเงนิ
ทรัพยส์นิทางการเงนิคอืเงนิ ตราสารทางการเงนิ หรอืสิง่ใดกต็ามทีส่ามารถแปลง
เป็นเงนิไดข้องบรษัิท

ตอ่ >
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การคุม้ครองทรัพยส์นิของบรษัิท (ตอ่)

สญัญาณเตอืนของการฟอกเงนิ
สญัญาณเตอืนทีเ่ป็นไปไดส้�าหรับการฟอกเงนิจะรวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง

•  กรณีทีล่กูคา้จา่ยเงนิผา่นหลายบญัชี

• การช�าระเงนิทีบ่คุคลภายนอกกระท�าในนามของลกูคา้โดยไมม่กีารระบเุหตผุลหรอื
ค�าอธบิายทีเ่หมาะสม

•  ค�าขอใหม้กีารจา่ยเงนิเขา้บญัชสีว่นตวัหรอืบญัชนีอกประเทศแทนทีจ่ะเป็นบญัชี
ของบรษัิทตามปกติ

•  ค�าขอใหม้กีารจา่ยเงนิในเวลาทีแ่ปลกหรอืในจ�านวนทีผ่ดิปกติ

•  ค�าขอใหม้กีารจา่ยเงนิหลายครัง้ซึง่มมีลูคา่ทัง้หมดต�า่กวา่ 10,000 ดอลลารส์หรัฐ

รายงานเรือ่งการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัในทางทีผ่ดิตอ่หวัหนา้งาน เจา้หนา้ที่
ก�ากบัดแูลจรรยาบรรณ ฝ่ายกฎหมาย หรอืแจง้โปรแกรมการรายงานแบบไม่
ระบตุวัตนของบรษิทั
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เราแสวงหาหุน้สว่นทางธรุกจิซึง่มคีวามมุง่มัน่
อยา่งไมล่ดละเหมอืนกบัเราในเรือ่งประสทิธภิาพ
และความมุง่มัน่ทีจ่ะท�าไดต้ามหรอืเกนิกวา่ความ
ตอ้งการของลกูคา้ของเรา เราปฏบิตัติอ่คูค่า้ของ
เราดว้ยความเรารพกนัและมคีณุธรรมและปลกูฝัง
สภาพแวดลอ้มของการผนวกรวมเป็นหนึง่ โดย
คุม้ครองสทิธขิองหุน้สว่นพรอ้มๆ ไปกบัการก�าหนด
ใหพ้วกเขาตอ้งยดึมัน่ในมาตรฐานทางจรรยาบรรณ
ขัน้สงูโดยเป็นสว่นหนึง่ของโซอ่ปุทานระดบัโลก

เราสรา้งความเป็นหุน้สว่นทีค่งอยู่
ยาวนาน

การเลอืกหุน้สว่นอยา่งถกูตอ้ง 44

การเคารพและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 45
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เราเลอืกหุน้สว่นทางธรุกจิของ
เราโดยเป็นไปตามคณุสมบตัิ
และคา่นยิมทีม่รีว่มกนั และเรา
ปฏบิตัติอ่พวกเขาอยา่งเป็นธรรม 

การเลอืกหุน้สว่นอยา่งถกูตอ้ง

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
เราแสวงหาหุน้สว่นทางธรุกจิซึง่สามารถชว่ยใหเ้ราบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิของ
เราไดโ้ดยการใหค้วามรูค้วามช�านาญ ทรัพยากร ความมปีระสทิธภิาพ และการ
สรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  เพือ่ชว่ยเราในการจัดท�าผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่ถอืไดต้ามก�าหนดเวลา 
เรายงัแสวงหาหุน้สว่นซึง่มมีาตรฐานทางจรรยาบรรณขัน้สงูและความกระตอืรอืรน้ที่
จะท�าใหโ้ลกน่าอยูข่ ึน้เหมอืนกบัเรา

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
เราเลอืกหุน้สว่นทางธรุกจิของเราผา่นกระบวนการทีม่กีารแขง่ขนัแตก่เ็ป็นธรรม ซึง่
หมายความวา่เราจะ

•  มองหาหุน้สว่นซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของเราในเรือ่งความปลอดภยั ความ
มคีณุธรรม และประสทิธภิาพการท�างานพรอ้มๆ ไปกบัการท�าตามทีใ่หค้�ามัน่ไว ้
โดยตรงตามก�าหนดเวลาและไมเ่กนิงบประมาณ 

•  ท�าการสอบทานขอ้เท็จจรงิเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูท้ีอ่าจมาเป็นหุน้สว่นทางธรุกจิราย
ส�าคญัเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและน่าเชือ่ถอืกอ่นทีเ่ราจะใหเ้ขา้มารว่มงาน
ดว้ย และตดิตามตรวจสอบการท�างานของบคุคลดงักลา่วหลงัจากนัน้

•  ตัง้ขอ้ก�าหนดเรือ่งการด�าเนนิงานอยา่งชดัเจนและเฉพาะเจาะจงดว้ยผลการด�าเนนิ
งานทีส่ามารถประเมนิวดัได ้

•  ท�าใหค้วามสมัพันธเ์ป็นทางการโดยการท�าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหก้ารท�า
ธรุกรรมทัง้หมดมคีวามโปรง่ใสและไดรั้บการบนัทกึอยา่งถกูตอ้ง และหุน้สว่น
ทางธรุกจิจะไดม้คีวามรับผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดา้นความปลอดภยั 
จรรยาบรรณ และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของเรา

•  แสวงหาโอกาสใหก้บัธรุกจิทีม่ขีนาดเล็ก เสยีเปรยีบ มคีนกลุม่นอ้ยเป็นเจา้ของ  
มผีูห้ญงิเป็นเจา้ของ มทีหารผา่นศกึเป็นเจา้ของ และไมไ่ดรั้บการใชป้ระโยชนเ์ทา่
ทีค่วรในอดตี
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เรามุง่มัน่ทีจ่ะเป็นพลเมอืงทีด่ี
และรว่มมอืกบัผูอ้ืน่ในการสง่
เสรมิสภาพการท�างานทีด่ขี ึน้
ส�าหรับพวกเราทกุคน

การเคารพและคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
ผลงานระดบัโลกในวงกวา้งของเราท�าใหเ้ราสามารถสรา้งชือ่ไดใ้นเรือ่งการตอ่สู ้
เพือ่สภาพการท�างานทีด่ขี ึน้และโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัรอบโลก บรษัิทของเราใช ้
มาตรการทีแ่ข็งแกรง่และละเอยีดถีถ่ว้นเพือ่คุม้ครองพนักงานทีส่ถานประกอบการ
ของเรา แตเ่รายงัสามารถสง่เสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ไดด้ว้ยการก
ระตุน้ใหหุ้น้สว่นทางธรุกจิและชมุชนของเราเคารพสทิธมินุษยชนดว้ยเชน่กนั เพราะ
ฉะนัน้ เราจงึยดึมัน่ในคา่นยิมหลกัของเราโดยการรว่มงานกบับคุคลทีม่คีวามมุง่มัน่
เหมอืนกบัเราในเรือ่งการชว่ยดแูลใหผู้ค้นปลอดภยั สะดวกสบาย ท�างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และกา้วหนา้ตอ่ไป

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
บรษัิทของเราเคารพและคุม้ครองสทิธมินุษยชนโดยการ

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึสภาพการท�างานทีป่ลอดภยัและถกูสขุอนามยัส�าหรับ
พนักงานของตน โดยเป็นไปตามขอ้ก�าหนดใดกต็ามทีม่คีวามเขม้งวดมากทีส่ดุ  
ในระหวา่งมาตรฐานของสหรัฐอเมรกิา มาตรฐานในพืน้ที ่หรอืนโยบายของบรษัิท

•  การหา้มการเลอืกปฏบิตัทิีถ่อืวา่เป็นการกระท�าทีไ่มถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ไดแ้ก ่
ทางเพศ สผีวิ ศาสนา ชาตพัินธุ ์เพศ อาย ุความพกิาร สถานะทหารผา่นศกึ 
สถานภาพการสมรส สถานะพลเมอืง ความชอบทางเพศ และหมวดหมูท่ีไ่ดรั้บการ
คุม้ครองอืน่ๆ ตามทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

•  การมอบผลตอบแทนและผลประโยชนเ์พือ่ดงึดดูใจและรักษาพนักงานทีม่ผีลงาน
ดสี�าหรับธรุกจิ ในขณะทีป่ฏบิตัสิอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีเ่กีย่วของเกีย่วกบัคา่แรง 
จ�านวนชัว่โมงท�างาน และสทิธปิระโยชนท์ีจ่�าเป็นตามกฎหมาย

•  การยอมรับในหลกัการความอสิระในการเขา้รว่มสมาคมและสทิธใินการเจรจาตอ่
รองตามทีพ่วกเขามอียูภ่ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิ

•  ไมใ่ชแ้รงงานเด็กหรอืแรงงานบงัคบั และแสวงหาหุน้สว่นทางธรุกจิซึง่มคีวามมุง่
มัน่เหมอืนกบัเราในเรือ่งการตอ่สูก้บัการคา้มนุษย ์การคา้ทางเพศ และการสง่เสรมิ
สทิธมินุษยชนเสมอ

•  สง่เสรมิการด�าเนนิการจา้งงานจากภายนอกทีม่คีวามรับผดิชอบและก�าหนดความ
คาดหวงัส�าหรับซพัพลายเออรร์ายส�าคญัของเราผา่นทางหลกัปฏบิตั ิจรยิธรรม 
ส�าหรับซพัพลายเออร ์รวมถงึเรือ่งทีซ่พัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึ
สภาพแวดลอ้มการท�างานทีป่ลอดภยัและถกูสขุอนามยัส�าหรับพนักงานของตน 
หลกีเลีย่งการเลอืกปฏบิตั ิตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารใชแ้รงงานเด็ก และหลกี
เลีย่งการคา้มนุษย์

การกลา่วหาส�าหรับการกระท�าทีไ่มถ่กูตอ้ง Carrier จัดใหม้ชีอ่งทางทีป่ลอดภยัและ
รักษาความลบัส�าหรับพนักงานและบคุคลทีส่ามเพือ่ขอรับค�าแนะน�า ถามค�าถาม ให ้
ขอ้เสนอแนะ และรายงานการกระท�าทีไ่มถ่กูตอ้งทีน่่าสงสยั โปรแกรมการรายงานแบบ
ไมร่ะบตุวัตนของบรษัิทชว่ยใหพ้นักงานและบคุคลอืน่ๆ สามารถถามค�าถามหรอืแจง้
ขอ้กงัวลได ้
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ผลติภณัฑข์องเราชว่ยใหช้วีติยคุใหมเ่ป็นสิง่ทีเ่กดิ
ขึน้ได ้และยงัท�าใหส้ ิง่ตา่งๆ ดขี ึน้ และน่ันกค็อื
ภารกจิทีพ่วกเราตา่งกน็�าไปสูช่มุชนของเราดว้ย
เชน่กนั เรารักษาสิง่แวดลอ้มทีเ่ราใชร้ว่มกนัและ
แสวงหาหนทางทีย่ัง่ยนืในการสรา้งมลูคา่ เรายงั
สง่เสรมิโอกาสในการเป็นอาสาสมคัรทีแ่ข็งขนั การ
ด�าเนนิงานดา้นการพัฒนาสงัคม และการด�าเนนิงาน
ดา้นการกศุล โดยมคีวามเขา้ใจวา่เมือ่ชมุชนของเรา
แข็งแกรง่ขึน้ เรากจ็ะแข็งแกรง่ขึน้ตามไปดว้ย

เรามสีว่นรว่มในชุมชนของเรา

การรักษาสิง่แวดลอ้ม 47

การมสีว่นรว่มในชมุชนของเรา 48

การมสีว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืง 49
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เราเคารพกฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม
ทัง้หมดทีม่ผีลใชบ้งัคบักบัเรา
พรอ้มๆ ไปกบัการท�าตามเป้า
หมายทีต่ัง้ไวส้งูในเรือ่งการ
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและความ
ยัง่ยนื

การรักษาสิง่แวดลอ้ม

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
การด�าเนนิงานรอบโลกของเรา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชผ้ลติภณัฑต์า่งๆ ของ
เราในเมอืงใหญ่ๆ  ไดแ้สดงใหเ้ราเห็นถงึภาวะกดดนัทีเ่พิม่มากขึน้ซึง่ส ิง่แวดลอ้ม
ของเราก�าลงัเผชญิอยูจ่ากการเตบิโตของประชากรและสภาพความเป็นเมอืง และ
ยงัเป็นโอกาสใหเ้ราท�าตวัแบบอยา่งไดอ้ยา่งทรงพลงัอกีดว้ย น่ันคอืเหตผุลทีเ่ราจะ
ไมพ่อใจกบัการปฏบิตัติามหนา้ทีท่างกฎหมายของเราเพยีงเทา่นัน้เมือ่เป็นเรือ่งของ
มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม เราตอ้งการเป็นตวัเรง่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ 
โดยการกา้วไปขา้งหนา้ผา่นการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  และแสดงใหเ้พือ่นรว่มวงการ
และชมุชนของเราเห็นวา่การลดผลกระทบทีค่ณุมตีอ่สิง่แวดลอ้มไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแต่
สิง่ทีด่สี�าหรับโลกของเราเทา่นัน้ แตย่งัเป็นสิง่ทีด่สี�าหรับธรุกจิอกีดว้ย

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
บรษัิทของเราสง่เสรมิความรับผดิชอบและความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่หมายความ
วา่เราจะ 

•  ปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด คอยตดิตามเรือ่งใบอนุญาตให ้
เป็นปัจจบุนัเสมอ รายงานเหตกุารณใ์ดๆ และก�าจัดของเสยีทีเ่ป็นอนัตรายอยา่ง
ปลอดภยั

•  แสวงหาโอกาสทีจ่ะประหยดัพลงังาน น�้า และวสัดตุา่งๆ

•  ด�าเนนิการออกแบบและจัดท�าผลติภณัฑท์ีจ่ะเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัความ
มุง่มัน่ของเราในเรือ่งการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม

•  สรา้งระบบอาคารซึง่ลดการปลอ่ยของเสยีและสง่เสรมิความยัง่ยนื

•  คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรร์ายส�าคญัของเราน�าแนวทางปฏบิตัทิีย่ัง่ยนืไปใชม้ากขึน้

•  ก�าหนดเป้าหมายทีจ่งูใจเราและซพัพลายเออรร์ายส�าคญัของเราใหแ้สวงหาการ
ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งในเรือ่งการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื

•  ด�าเนนิการเป็นการสว่นตวัทีจ่ะคน้หาวธิกีารใหม่ๆ  ทีเ่ราสามารถอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม
ไดใ้นฐานะบคุคล

หากคณุมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม โปรดตดิตอ่หวัหนา้งาน ผู ้
เชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั (Environmental 
Health & Safety (EH&S)) หรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลจรรยาบรรณ หรอืโปรแกรม
การรายงานแบบไมร่ะบตุวัตนของเรา



48

CARRIER GLOBAL CORPORATIONS  หลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมของเรา

เราคอืหุน้สว่นทีม่บีทบาทใน
ชมุชนของเรา โดยรับอาสาทีจ่ะ
ใหเ้วลา ทรัพยากร และความ
สามารถของเราเพือ่ชว่ยให ้
ชมุชนเจรญิกา้วหนา้

การมสีว่นรว่มในชมุชนของเรา

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
บรษัิทของเราด�าเนนิงานในระดบัโลก แตเ่รายงัไดรั้บความแข็งแกรง่และแรง
บนัดาลใจมาจากชมุชนทอ้งถิน่ของเรา ซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ราท�างานและอาศยัอยู ่เรา
พยายามสง่เสรมิใหเ้กดิการเตบิโตและพลงัอ�านาจผา่นการมสีว่นรว่มในทางทีด่กีบั
เพือ่นบา้นของเรา โดยเป็นการเพิม่การใหเ้กยีรตแิละความไวว้างใจซึง่กนัและกนัให ้
มากยิง่ขึน้ รวมทัง้ยกระดบัชือ่เสยีงและการสรรหาพนักงานของเราไปดว้ยในตวั 

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
บรษัิทของเราคอืองคก์รพลเมอืงทีม่คีวามรับผดิชอบของชมุชนทีเ่ราด�าเนนิงานอยู ่
ซ ึง่หมายความวา่เราจะ 

•  สง่เสรมิและยกยอ่งเรือ่งทีพ่นักงานของเราเขา้ไปมบีทบาทอยา่งจรงิจังในชมุชน
ของเราในฐานะอาสาสมคัร ทีป่รกึษา และพนักงานองคก์รการกศุล

•  ด�าเนนิงานดา้นสงัคมและการกศุลทีเ่ป็นประโยชน ์โดยท�าการตรวจสอบลว่งหนา้
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ชอบดว้ยกฎหมาย

•  ไมเ่รยีกหาสิง่ตอบแทนจากการบรจิาคเพือ่การกศุล

ค�าถาม:   ฉันก�าลงัจะเป็นอาสาสมคัรทีง่านระดมทนุเพือ่การกศุลในสดุสปัดาหน์ี ้
ฉันจะสามารถแสดงตนในฐานะพนักงานของบรษัิทของเรา ไดห้รอืไม่
เนือ่งจากฉันรูว้า่บรษัิทไดเ้ป็นผูส้นับสนุนส�าหรับองคก์รการกศุลแหง่นี้
มานานแลว้

ค�าตอบ:   แมว้า่บรษัิทจะสนับสนุนองคก์รการกศุลของคณุดว้ยเชน่กนั แตค่ณุกไ็ม่
ควรเขา้รว่มงานกจิกรรมใดๆ ดงักลา่วในฐานะตวัแทนทีเ่ป็นทางการของ
บรษัิทของเรา โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตลว่งหนา้ใหท้�าเชน่นัน้ โปรดตดิตอ่
ฝ่ายบรหิารของคณุลว่งหนา้เพือ่ขออนุญาต และบางทคีณุกส็ามารถให ้
บรษัิทสนับสนุนงานกจิกรรมดงักลา่วอยา่งเป็นทางการไดด้ว้ย
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เราปฏบิตัติามกฎหมายใน
ระดบัประเทศ มลรัฐ และทอ้ง
ถิน่ทัง้หมดทีใ่ชบ้งัคบักบัการ
เขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืง
ของบรษัิท และเราสนับสนุน
ใหพ้นักงานมสีว่นรว่มใน
กระบวนการทางการเมอืงใน
ฐานะพลเมอืงคนหนึง่

การมสีว่นรว่มในกระบวนการ
ทางการเมอืง

เพราะเหตใุดเรือ่งนีจ้งึส�าคญั
ในฐานะบรษัิท เราท�างานรว่มกบัรัฐบาลรอบโลกอยา่งใกลช้ดิและมสีว่นไดเ้สยีใน
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากกจิกรรมทางการเมอืง เราเขา้รว่มกระบวนการทางการเมอืงในฐานะ
บรษัิท แตเ่ราท�าเชน่นัน้อยา่งมคีวามรับผดิชอบ เราเขา้ใจและเคารพขอ้จ�ากดัทาง
กฎหมายทีม่กีบับรษัิท และปฏบิตัติามกฎทัง้ในแงต่วัอกัษรและเจตนารมณ ์ในเวลา
เดยีวกนั เรากส็นับสนุนพนักงานของเราอยา่งเต็มทีใ่นการปฏบิตัติามหนา้ทีพ่ลเมอืง
ของตนโดยการตดิตามขา่วสารและสละเวลาหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ
ส�าหรับกจิกรรมทางการเมอืง

เราจะท�าใหเ้ร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร
เราเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงอยา่งถกูกฎหมายและถกูหลกัจรรยาบรรณในฐานะ
ธรุกจิและในฐานะบคุคล ซึง่หมายความวา่เราจะ

•  ปฏบิตัติามขอ้จ�ากดัทางกฎหมายทัง้หมดเกีย่วกบัการทีบ่รษัิทบรจิาคเงนิใหก้บั
พรรคการเมอืง คณะกรรมการการเมอืง และผูส้มคัรชงิต�าแหน่งทางการเมอืงราย
บคุคล

•  ระบอุยา่งชดัเจนเมือ่เขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงในฐานะพลเมอืงวา่ความเห็น
และการด�าเนนิการของเราเป็นของเราเอง ไมใ่ชข่องบรษัิท

•  แจง้ส�านักงานก�ากบัดแูลจรรยาบรรรณหากเราสมคัรชงิต�าแหน่งทางการเมอืงใน
ฐานะบคุคลเพือ่ชว่ยหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้

•  รับทราบกฎการรณรงคห์าเสยีงและหลกีเลีย่งการตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องรัฐโดยไมไ่ด ้
รับอนุญาตโดยชดัแจง้ และมคีวามเขา้ใจในขอ้ก�าหนดเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูตอ่
สาธารณะและการรายงาน

•  ไมท่�าการบรจิาคสนับสนุนทางการเมอืงในนามของบรษัิท หรอืใชเ้งนิของบรษัิท 
เวน้เสยีแตว่า่กฎหมายจะใหอ้นุญาตและเราไดรั้บการอนุมตัลิว่งหนา้จากฝ่าย
กฎหมาย

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ
หลกัจรรยาบรรณนีไ้มไ่ดใ้หส้ทิธติามสญัญาไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยนัยทีจ่ะใหย้งั
คงไดรั้บการวา่จา้งจากบรษัิทตอ่ไป และไมไ่ดรั้บประกนัถงึขอ้ก�าหนดและเงือ่นไข
การจา้งงานของคณุทีก่�าหนดไวแ้ลว้แตอ่ยา่งใด


