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ประวติัของเรา 
ความมุง่มัน่ของเราในการดำาเนินธุรกิจอยา่งมจีรรยาบรรณเป็นสิง่ท่ีเกิดขึ้นมานาน
แล้ว Willis Carrier ผูก่้อตัง้ของเราได้สรา้งนโยบาย Carrier Corporate Ethics 

แรกขึ้นมาตัง้แต่ปี 1932 นโยบายนี้สรา้งขึ้นจากรากฐานของการวจิยั  
ความเป็นเลิศ ความภักดี และอัธยาศัยไมตร ีเกือบหนึ่งศตวรรษหลังจากนัน้  
ค่านิยมเดียวกันเหล่านี้ยงัคงฝังรากลึกลงในวฒันธรรมของเราจวบจนปัจจุบนันี้ 

ขอ้ความจาก DAVE GITLIN 
ท่ี Carrier เราต้องการประสทิธภิาพการทำางานอันดีเยีย่มและความสจุรติ 
อยา่งสงูจากพนักงานของเราทกุคน รวมถึงทกุคนท่ีทำาธุรกิจกับเรา 

การทำาลายค่านิยมหรอืความสจุรติของเราเพยีงเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ 
ในการดำาเนินธุรกิจถือเป็นสิง่ท่ีไมอ่าจยอมรบัได้ 

เราเป็นบรษัิทท่ีมุง่มนัในการทำาสิง่ท่ีถกูต้องเสมอ 

ไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

Dave 

ประธานและประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารของ Carrier 
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The 
Carrier 
Way

วสิยัทัศน์ 
ความทะเยอทะยานคือเหตผุลท่ีเรามาทำางานในทกุๆ วนั 

สรา้งสรรค์โซลชูนัท่ีมคีวามหมายสำาหรบัผูค้นและโลกของเรา 

ค่านิยม 
หวัใจสำาคัญของเราคือการทำาในสิง่ท่ีถกูต้องอยูเ่สมอ 

ความเคารพ ความสจุรติ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นวตักรรม ความเป็นเลิศ 

วฒันธรรม 
วธิปีฏิบติัของเราคือ วธิกีารท่ีเราทำางานและควา้ชยัรว่มกัน โดยไมย่อ่หยอ่นต่อค่านิยมของเรา 

ทุ่มเทเพื่อลกูค้า 
ชยัชนะของลกูค้าคือชยัชนะของเรา 

ลงมอืเพื่อควา้ชยั 
เราทุ่มเทเพื่อความเป็นหนึ่งในทกุสิง่ท่ีเราทำา 

ความรวดเรว็ต้องมาก่อน 
เราใฝ่ใจมุง่เน้นการลงมอืปฏิบติั

บรรลผุลลัพธ ์
เราดำาเนินการด้วยความสจุรติ 

กล้าท่ีจะเปล่ียน 
เราสรา้งสรรค์นวตักรรมและมุง่สูโ่ซลชูนัท่ีมคีวามยัง่ยนื 

สรา้งทีมท่ียอดเยีย่มท่ีสดุ 
เราพฒันาทีมท่ีมคีวามหลากหลายและสนับสนุนเพื่อความรุดหน้า

ขอต้อนรบัสู ่CODE OF ETHICS ของเรา 
The Code of Ethics ชว่ยเติมเต็มThe Carrier Way ทัง้สองสิง่นี้จะแสดงใหเ้หน็วา่ค่านิยมของเรากำาหนดวธิปีฏิบติัของเราได้อยา่งไร หลัก
เกณฑ์จะใหแ้นวทางเก่ียวกับวธิกีารทำาสิง่ท่ีถกูต้องซึ่งสอดคล้องกับวสิยัทัศน์ ค่านิยม และวฒันธรรมของเรา หลักเกณฑ์จะสง่เสรมิความเขา้ใจ
ผา่นหลักการท่ีชดัเจน ตัวอยา่งในชวีติจรงิ และเครื่องมอืท่ีใชไ้ด้จรงิ The Carrier Way เป็นพื้นฐานของทกุสิง่ท่ีเราทำา ซึ่งกำาหนดวสิยัทัศน์ 
ย้ำ าจุดยนืด้านค่านิยม อธบิายวธิปีฏิบติัท่ีสรา้งวฒันธรรมแหง่ชยัชนะ และก่อใหเ้กิดวธิท่ีีเราทำางานและควา้ชยัรว่มกัน 

ค่านิยม 
ค่านิยมของเราบง่บอก วธีิ ท่ีเราดำาเนินการในทกุๆ วนั

วฒันธรรม 
วธิปีฏิบติัของเราสอดคล้องกับค่านิยมของเราเสมอ ไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม 

CODE OF ETHICS 



4

ความเคารพ 

เรานิยามความหมายน้ี
อยา่งไร 

เราปฏิบติัต่อผูอ่ื้นในแบบเดียวกับ
ท่ีเราปรารถนาจะได้รบัจากผูอ่ื้น 

เราลงมอืดำาเนินการเพื่อใหแ้น่ใจ
วา่จะไมม่ใีครรูส้กึไมป่ลอดภัย 
หรอืถกูคกุคามในสถานท่ีทำางาน
ของเรา 

เรายดึมัน่กับสิง่น้ีอยา่งไร 

เราสนับสนุนใหท้กุคนกล้าพูด แสดงแนวคิดและความคิดเหน็ เอ่ยถามเมื่อเกิด
สงสยัและเปิดใจรบัฟังทัศนะของผูอ่ื้น 

ตัวอยา่ง: 

เพื่อนรว่มงานกับฉันมคีวามคิดเหน็ต่างกันในโครงการหนึ่ง แมว้า่เราทัง้คู่ 
จะมคีวามคิดเหน็ท่ีถกูต้อง แต่ฉันก็เลือกใชค้ำาแนะนำาจากเพื่อนรว่มงาน  
เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุต่อ Carrier และลกูค้าของเรา ฉันขอบคณุเพื่อน
รว่มงานท่ีใหค้วามชว่ยเหลือในโครงการ 

สถานการณ์เหล่านี้เป็นวธิปีฏิบติัท่ียอมรบัไมไ่ด้และไมส่อดคล้องกับ  
The Carrier Way เราทุ่มเทเพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสรมิการ

สรา้งทีมท่ียอดเยีย่มท่ีสดุ เพื่อท่ีเราจะได้ควา้ชยัรว่มกัน

ความเคารพ สรา้งสภาพแวดล้อมการทำางานเชงิบวกซึ่งทำาใหเ้รารูส้กึเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและได้รบัการสง่เสรมิใหด้ึงศักยภาพของเราออกมาได้อยา่งเต็มท่ี 

ลองพจิารณา
สถานการณ์เหล่าน้ี: 

• ผูจ้ดัการตะคอกใสเ่พื่อนรว่มงานต่อหน้าทกุคนเรื่องปัญหาในการทำางาน 

• เพื่อนรว่มงานถกูทกุคนในทีมเมนิเฉยและถกูปิดกัน้จากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เนื่องจากผูจ้ดัการ "เหนื่อยหน่าย" กับพนักงาน 
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ความสจุรติ 

เรานิยามความหมายน้ี
อยา่งไร 
ความซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบ 
และจรยิธรรมเป็นเสาหลักสำาคัญ
ของธุรกิจเรา 

เราทำาสิง่ท่ีถกูต้องเพื่อผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีทัง้หมดและแขง่ขนัด้วย
ความเป็นธรรม พนัธมติรทางธุรกิจ
ของเราจะต้องทำาใหไ้ด้เหมอืนกับ
ท่ีเราทำา เราไมเ่พยีงปฏิบติัตาม
ลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ แต่เรา
ยงัปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและนโยบายของ Carrier 
ด้วย เราจะควา้ชยัในธุรกิจด้วยวธิี
การท่ีถกูต้องเท่านัน้ 

สถานการณ์เหล่านี้เป็นวธิปีฏิบติัท่ียอมรบัไมไ่ด้และไมส่อดคล้องกับ 
The Carrier Way ปฏิบติัด้วยความสจุรติและซื่อสตัยต่์อทกุสิง่ท่ีคณุพูดและทำาเสมอ

ความสจุรติ ทำาใหเ้ราสามารถนำาเสนอสิง่ท่ีดีท่ีสดุใหล้กูค้าของเรา

เรายดึมัน่กับสิง่น้ีอยา่งไร 

เราเลือกทำาสิง่ท่ีถกูต้องในกิจกรรมแต่ละวนัของเรา 

ตัวอยา่ง: 

• ฉันปฏิเสธรายงานค่าใชจ้า่ยท่ีมใีบเสรจ็รบัเงินท่ีสงูเกินจรงิ 

• ฉันกล่าวปฏิเสธท่ีจะรบัแท็บเล็ตสามเครื่องท่ีตัวแทนจำาหน่ายรายหนึ่งมอบใหไ้ป
อยา่งสภุาพ เนื่องจากเป็นการขดัต่อนโยบายเก่ียวกับของขวญัของเรา ผูจ้ดัการ
ของฉันแสดงการยอมรบัท่ีฉันมพีฤติกรรมด้านจรรยาบรรณอันดีเยีย่ม 

ลองพจิารณา
สถานการณ์เหล่าน้ี:

• การยื่นค่าใชจ้า่ยสว่นบุคคลเป็นค่าใชจ้า่ยในการทำางานเพื่อใหไ้ด้รบัเงินเบกิจา่ยท่ี
ไมเ่หมาะสม 

• การขโมยสนิค้าของ Carrier จากโรงงานและพยายามนำาไปขายเพื่อเอากำาไร 

CODE OF ETHICS 
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ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เรานิยามความหมายน้ี
อยา่งไร 

เราทุ่มเทเพื่อสรา้งสรรค์สภาพ
แวดล้อมท่ีชว่ยใหท้กุคนรูส้กึเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลาง
ความแตกต่างระหวา่งเรา 

เราเปิดรบัความหลากหลายและ
ขอ้ดีของทัศนคติและมุมมองท่ี
แตกต่าง 

เราใหค้ณุค่ากับความดี ทักษะ และ
การมสีว่นรว่มของพนักงาน 

เราไมเ่พกิเฉยกับการเลือกปฏิบติั
ในทกุรูปแบบ 

สถานการณ์เหล่านี้เป็นวธิปีฏิบติัท่ียอมรบัไมไ่ด้และไมส่อดคล้องกับ 
 The Carrier Way โอกาสในการเล่ือนตำาแหน่งอยา่งเท่าเทียมชว่ยใหเ้ราสามารถดึงดดู

และรกัษาบุคลากรท่ีมคีวามสามารถดีเยีย่มท่ีสดุและทำาใหพ้นักงานมคีวามสขุมากขึ้น

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชว่ยสรา้งทีมท่ียอดเยีย่มยิง่
ขึ้นและสภาพแวดล้อมในการทำางานรว่มกันมากขึ้น 

ลองพจิารณา
สถานการณ์เหล่าน้ี:

• ลองนึกถึงพนักงานท่ีต้องปกปิดรสนิยมทางเพศ เนื่องจากทีมแสดงความคิดเหน็
อยา่งเลือกปฏิบติัต่อชุมชน LGBTQIA+ 

• ผูจ้ดัการท่ีใชเ้กณฑ์การเล่ือนตำาแหน่งท่ีไมโ่ปรง่ใส ทำาใหเ้กิดขอ้สงสยัเก่ียวกับ 
ความยุติธรรมในการตัดสนิใจ 

CODE OF ETHICS 

เรายดึมัน่กับสิง่น้ีอยา่งไร 
ท่ี Carrier เราเปิดรบัความแตกต่างและเขา้ใจวา่ความหลากหลายของเราถือ
เป็นสนิทรพัยท่ี์มค่ีาสงูสดุของเราอีกสิง่หนึ่ง 

ตัวอยา่ง: 

การวา่จา้งผูท่ี้มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายกลับกลายเป็นประสบการณ์ท่ีง่ายดาย
กวา่ท่ีคิด ฉันได้รบัความชว่ยเหลือมากมายเพื่อทำาใหม้ัน่ใจได้วา่สถานท่ีทำางานจะชว่ย
อำานวยความสะดวกใหกั้บพนักงานท่ีต้องการ เราทกุคนต้องทำางานรว่มกันเพื่อ
สรา้งทีมท่ียอดเยีย่มท่ีสดุ 
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นวตักรรม 

เรานิยามความหมายน้ี
อยา่งไร 

เราแสวงหาทางพฒันา ปรบัปรุง 
และพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโต 
อยา่งยัง่ยนือยูเ่สมอ 

เราสรา้งสรรค์โซลชูนัท่ีม ี
ความหมายสำาหรบัผูค้นและ 
โลกของเราขึ้นจากวฒันธรรม 
แหง่การบุกเบกิของเรา 

เรายดึมัน่กับสิง่น้ีอยา่งไร 
เราสง่เสรมิสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนสมาชกิในทีมเพื่อแบง่ปันความคิดและ 
คำาแนะนำา ท้าทายแบบทัว่ไป กล้าท่ีจะเปล่ียน 

ตัวอยา่ง: 

ฉันรูส้กึเป็นเกียรติท่ีได้รบัรางวลันวตักรรมแหง่ปีของ Carrier การกล้าท่ีจะเปล่ียนนัน้ 
ไมใ่ชเ่รื่องง่ายเลย และบางครัง้ฉันก็ไมแ่น่ใจ การได้รบัการสนับสนุนและยอมรบัเชน่นี้ 
ชว่ยสรา้งความแตกต่างได้จรงิๆ 

นวตักรรม อยูใ่น DNA ของเรา

CODE OF ETHICS 
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ความเป็นเลิศ 

เรานิยามความหมายน้ี
อยา่งไร 

เราสง่มอบสนิค้าและบรกิาร 
ท่ีมคีณุภาพดังเชน่คำามัน่  
ด้วยความรวดเรว็และ 
การดำาเนินการอยา่งไรท่ี้ติ 

เรายดึมัน่กับสิง่น้ีอยา่งไร 
เราแสวงหาคณุภาพสงูสดุในทกุสิง่ท่ีเราทำาอยา่งต่อเนื่องและมุง่มัน่กับมาตรฐาน
สงูสดุเสมอ 

ตัวอยา่ง: 

ฉันรายงานปัญหาด้านคณุภาพท่ียงัอาจกลายเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยในโครงการท่ี
กำาลังเรง่รบีดำาเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ตามกำาหนดการของลกูค้าในทันที ความกระตือรอืรน้ใน
การสง่มอบผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยใหกั้บลกูค้าของเราต้องมาก่อนสิง่อ่ืนใดเสมอ 

การมอบบรกิารด้วย ความเป็นเลศิ เป็นสว่นหนึ่งของ The Carrier Way
ไมย่อ่หยอ่นต่อคณุภาพและความปลอดภัย 

CODE OF ETHICS 
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CPM4 โปรแกรม Global Ethics & Compliance 

CPM5 การปฏิบติัตามการต่อต้านการผกูขาด 

CPM7 ผลประโยชน์ทับซอ้น 

CPM8 การต่อต้านการทจุรติ 

CPM9 การปฏิบติัตามขอ้กำาหนดการค้าระหวา่งประเทศ 

CPM12 ภาครฐัสมัพนัธ ์

CPM13 นักลงทนุสมัพนัธแ์ละการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ SEC 

เคร่�องมอ่สำาหรบัการตัดสนิใจของคณุ
แมว้า่หลักเกณฑ์ของเราจะชว่ยใหค้ณุทำาการตัดสนิใจได้อยา่งหลากหลาย แต่ก็ควรใหบุ้คลากรที�เหมาะสมเขา้มามสีว่นชว่ย
เหลือคณุเสมอ ซึ�งรวมถึง Ethics & Compliance Officer ตลอดจนผูเ้ชี�ยวชาญคนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (เชน่ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
ฝ่ายคณุภาพ ฝ่ายวศิวกรรม ฝ่ายปฏิบติัการ หรอืฝ่ายกฎหมาย) 

ดนูโยบายและงานมาตรฐานของ Carrier ที� เวบ็ไซต์ e-policy หรอืทาง เวบ็ไซต์ Carrier ซึ�งรวมอยูใ่นและเป็นสว่นหนึ�งของ 
หลักเกณฑ์นี� ตัวอยา่งของนโยบาย Carrier รวมถึง แต่ไมจ่ำากัดเพยีงสิ�งต่อไปนี�: 

CODE OF ETHICS 

https://amc.apps.carrier.com/ePolicy_Carrier/
https://www.corporate.carrier.com/corporate-responsibility/governance/corporate-policy-manual/
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ลายลักษณ์อักษร 
และเจตนารมณ์ 
การดำาเนินการของฉันไมเ่พยีง 
ปฏิบติัตามลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ 
แต่ยงัปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและขอ้บงัคับและนโยบาย 
ของ Carrier ท่ีเก่ียวขอ้งด้วย 

รายงานการกระทำาผดิ 

หากฉันเหน็สิง่ใดก็ตามท่ีละเมดิ 
หรอืดเูหมอืนวา่จะละเมดิหลักเกณฑ์
หรอืนโยบายของเรา ฉันจะพูด 
ออกมา

ขอคำาแนะนำา 
เมื่อมขีอ้สงสยั ฉันขอคำาแนะนำา 
จากผูจ้ดัการหรอื Ethics & 
Compliance Officer

ไมม่กีารเพกิเฉย
ฉันจะไมเ่ขา้ไปมสีว่นรว่มหรอื 
เพกิเฉยต่อการแก้แค้นเด็ดขาด

ทำาได้ไหมและ 
ควรทำาหรอืเปล่า
ฉันถามตัวเองวา่ “ฉันทำาได้ไหม” แล้ว
จงึถามต่อวา่ “ฉันควรทำาหรอืเปล่า” 
และ “ฉันจะสบายใจท่ีได้เหน็ผลลัพธ์
จากพฤติกรรมของฉันไปปรากฏอยู่
บนหน้าหนึ่งของหนังสอืพมิพห์รอืไม”่ 

สภาพแวดล้อมเชงิบวก
ฉันจะหล่อหลอมสภาพแวดล้อม 
ในการทำางานและความสมัพนัธ ์
ทางธุรกิจในเชงิบวก ซึ่งจะยอมรบั 
เฉพาะการกระทำาท่ีเป็นไปตามกฎหมาย
และหลักจรยิธรรมท่ีสะท้อนถึง 
ค่านิยมหลักของเราเท่านัน้ 

ทำาใหด้เูป็นตัวอยา่ง 
ฉันจะทำาใหด้เูป็นตัวอยา่งในทกุ 
การปฏิสมัพนัธกั์บผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีของเรา

ค่านิยม 
ฉันทราบและเขา้ใจค่านิยมหา้ประการ
ของ The Carrier Way และ Code 
of Ethics ของเรา 

เคร่่องมอ่สำาหรบัการตัดสนิใจ

CODE OF ETHICS 



รายงานออนไลน ์ รายงานทางโทรศัพท์ 

www.corporate.carrier.com/contact-us/integrity-line

เมื่อพนักงาน ผูร้บัเหมา และพารท์เนอรส์งัเกตเหน็หรอืสงสยับางสิง่บางอยา่งท่ีขดัแยง้กับ The Code of Ethics หรอืนโยบายของเรา 
เราสนับสนุนใหก้ล้าพูดออกมา (Speak Up) และรายงานเรื่องดังกล่าว โดยจะไมเ่ปิดเผยชื่อก็ได้หากต้องการ Carrier มุง่มัน่จะสรา้ง 
สภาพแวดล้อมการรายงานท่ีปลอดภัย 

ไมม่กีารแก้แค้น 
Carrier มนีโยบายท่ีจะไมเ่พกิเฉย ต่อการแก้แค้นในทกุรูปแบบ ทกุคนท่ีเขา้ไปมสีว่นรว่มกับพฤติกรรมการแก้แค้นผูท่ี้รายงานด้วย 
ความสจุรติใจจะได้รบัการลงโทษทางวนิัย สงูสดุถึงขัน้เลิกจา้ง 

CODE OF ETHICS 

https://www.corporate.carrier.com/contact-us/integrity-line/
https://www.corporate.carrier.com/contact-us/integrity-line/
www.corporate.carrier.com/contact-us/integrity-line
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