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สารจากประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารของเรา

คา่นิยมของเราท�าหนา้ท่ีเป น็รากฐานแหง่ความส�าเร็จของเรา ด�าเนินงานดว้ยคณุธรรมในการเจรจาทางธรุกจิทุก
โอกาส พสิจูนค์วามเป น็เลศิของตนเองโดยมุง่บรรลุผลตามความมุง่มัน่ของเรา และแสดงความเคารพตอ่ผูค้นทีเ่รามี
ปฏสิมัพันธด์ว้ย คา่นยิมเหลา่นีล้ว้นมสีว่นส�าคญัยิง่ตอ่การรกัษาชือ่เสยีงใหอ้ยูค่งนานและนา่เชือ่ถอืตอ่ไป 

หลักจรรยาบรรณนีจ้ะเนน้ย�้านโยบายและขอ้บังคับส�าคัญที่มีผลตอ่การด�าเนนิธรุกิจของเรา และที่บริษัทฯ คาดหวัง
ใหเ้ราทุกคนยึดมั่นในทุกวัน การยึดมั่นในหลักคิดของเรา นโยบายของเรา และกฎหมายนัน้คือความรับผิดชอบที่
ไมอ่าจประนีประนอมได ้ และเป น็เงื่อนไขในการวา่จา้งดว้ยเชน่กัน หากคุณมีขอ้สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่
เหมาะสม หรอืพบเห็นการปฏิบัติที่ขัดแยง้กับคา่นิยมของเรา คุณมีอ�านาจที่จะยกประเด็นดังกลา่วขึ้นมาหารอืกับ
หัวหนา้ของคุณหรอืหนว่ยงานอื่นภายใน L3Harris อีกมากมายที่คุณสามารถติดตอ่ได ้ โดยสามารถท�าเชน่นีไ้ด ้
โดยไมเ่ป ดิเผยตัวตนทางใดทั้งสิ้น เพราะ L3Harris จะไมย่ินยอมตอ่การตอบโตผู้ ้ใดก็ตามที่ถามค�าถามหรอืแจง้ 
ขอ้กังวล 

เราตอ้งรกัษาความยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานจรยิธรรมระดับสูงอยา่งแนว่แน่ และไมม่ีวันลดทอนความส�าคัญของ
คา่นิยมของเราเพื่อบรรลุเป า้หมายทางธรุกิจใดโดยเด็ดขาด ลูกคา้ ผูถ้ือหุ น้ ซัพพลายเออร ์ และชุมชนของเราก็
คาดหวังเชน่เดียวกัน 

ขอขอบคุณที่มุง่มั่นด�ารงตามอุดมการณข์องเราในทุก ๆ วัน 

ดว้ยความเคารพ 

บิล บราวน  ์

ประธานและเจ า้หนา้ที่ฝ า่ยบริหารระดับสูง

หลักจรรยาบรรณ
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ความยึดมั่นใน 
คา่นิยมของเรา
วัฒนธรรมของเราขับเคลื่อนดว้ยการยึดมั่นตอ่คา่นิยมของ
เรา อันเป น็ตัวก�าหนดทิศทางกิจกรรมและความสัมพันธท์าง
ธุรกิจของเรา เพื่อบรรลุความส�าเร็จของเรา เราจึงตอ้งรักษา
วัฒนธรรมแหง่คุณธรรมและการกระท�าสิ่งที่ถูกตอ้ง รวมถึง
การพูดออกมาเมื่อเราพบเห็นพฤติกรรมทีไ่มเ่หมาะสม 
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คุณธรรม

ความเคารพ ความเปนเลิศ

มุง
มั่น

รับผิ
ดชอบ

 • มีจริยธรรม • ซ่ือตรง

ปลอดภัยและยั่งย ืน • คํานึงถึงผูคนในสังคม • ไมคิดอคต
ิแบง

แย
ก ปฏิบัติงานไรที่ต ิ• มุงเน

นลูก
คา

 • 
คิด
รเิ
ริ่ม
สร
าง
สร
รค


คา่นิยมของเรา 
คา่นิยมคืออะไร โดยพื้นฐานแลว้ คา่นิยมคือมาตรฐานที่ชี้น�าพฤติกรรมของเรา คา่นิยมของเราเป น็รากฐานที่ผลักดันใหเ้รามุง่มั่นประพฤติตามมาตรฐานจรยิธรรมสูงสุด 
อันเป น็หลักที่เรายึดมั่นอยา่งจริงจังยิ่ง

ความยึดมั่นในคา่นิยมของเรา



หลักจรรยาบรรณของเรา

หลักจรรยาบรรณของเรา (“หลักคิด”) กลา่วถึงความยึดมั่นตอ่คา่นิยมของเรา สรุปนโยบาย กฎหมาย 
และขอ้บังคับส�าคัญที่เราจ�าเป น็ตอ้งทราบเมื่อเป น็ปฏิบัติงานที่ L3Harris และเป น็เครือ่งน�าทางที่
ชว่ยใหเ้ราตัดสินใจไดอ้ยา่งมีจรยิธรรม การตัดสินใจอยา่งมีจรยิธรรมเป น็ป จัจัยส�าคัญตอ่วิธีที่เรา
ท�างานรว่มกันในบริษัท รว่มกับลูกคา้ของเรา และรว่มกับพารท์เนอรท์างธรุกิจ รวมทั้งภายในสังคม
คนทั่วโลก

หลักคิดของเราก�าหนดใหบุ้คลากรแหง่ L3Harris ปฏิบัติตาม นัน่คือพนักงาน เจา้หนา้ท่ี และคณะ
กรรมการผู จ้ัดการตา่ง ๆ การปฏิบัติตามหลักคิดเป น็ขอ้บังคับ เราทุกคนลว้นมีหนา้ที่ปฏิบัติตาม
หลักคิดของเรา นโยบายของเรา และกฎหมายตา่ง ๆ ในทุกที่ที่เราด�าเนนิงาน การละเมิดกฎเกณฑข์า้ง
ตน้ถือเป น็เรือ่งรา้ยแรงที่ L3Harris และอาจน�าไปสูก่ารถูกด�าเนนิการทางวินัย ซึ่งโทษสูงสุดคือการ
ใหพ้น้สภาพพนักงาน

เนื่องจากหลักคิดไม ่ไดร้ะบุกฎหมายและขอ้บังคับที่มีผลบังคับใชท้ั้งหมด เราจึงขอใหคุ้ณขอค�าแนะน�า
จากหนว่ยงานท่ีเหมาะสมภายใน L3Harris เมื่อมีขอ้สงสัยใด ๆ

เราคาดหวังใหบุ้คคลภายนอกผู เ้ป น็คูส่ัญญาของเรา รวมทั้งตัวแทน ซัพพลายเออร ์ และผู ร้ับเหมา
ทุกรายปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร ์โดย L3Harris เมื่อด�าเนนิธรุกิจในนามของ 
L3Harris

  ขอ้มูลเพิ่มเติม: ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจละเวน้การบังคับใชห้ลักคิดนีใ้นบางกรณทีี่เกิดไดย้าก 
การละเวน้ดังกลา่วตอ้งไดร้ับการรับรองเป น็ลายลักษณอ์ักษรลว่งหนา้จากที่ปรกึษาทั่วไปทาง
กฎหมาย การละเวน้อันเกี่ยวโยงถึงเจา้หนา้ที่ฝา่ยบริหารหรอืกรรมการผู จ้ัดการตอ้งไดร้ับการ
รับรองเป น็ลายลักษณอ์ักษรจากคณะกรรมการผู จ้ัดการ L3Harris จะเป ดิเผยการละเวน้ดังกลา่ว
ในกรณใีด ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนดตอ่ผูถ้ือหุ น้ของเราโดยทันที
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หลักคิดของเราไมส่ามารถคาดหมายสถานการณท์ี่เราอาจประสบกับภาวะกลืนไมเ่ขา้คลายไมอ่อกหรอืขอ้สงสัยครบทุกกรณี เราควรใชว้ิจารณญาณของตนเอง
ไตรต่รองอยา่งถี่ถว้นเสมอ เมื่อประสบกับภาวะกลืนไมเ่ขา้คลายไมอ่อกทางจรยิธรรม ใหป้ฏิบัติตามแบบอยา่งการตัดสินใจอยา่งมีจรยิธรรมของ L3Harris หรอื “ACT” 
ซึ่งเป น็กระบวนการสามขั้นตอนงา่ย ๆ ที่จะชี้แนะแนวทางการน�าคา่นิยมของเราไปใช ป้ระกอบการตัดสินใจ 

การตัดสินใจอยา่งมีจริยธรรม 

(ASK) ถามวา่ป ญัหาคืออะไร

เราสามารถหลกีเลีย่งประเดน็ปญัหาทางจรยิธรรมรา้ยแรงหลาย 
ประการได  ้โดยไตรต่รองถึงสถานการณต์อ่หนา้อยา่งถีถ่ว้นกอ่นลงมอืท�า

(CONSIDER) พิจารณาถึงคา่นิยมของเราและความรับผิดชอบของ
คุณ

การตดัสนิใจทีด่ีมรีากฐานอยู ่ในคา่นิยมของเรา รวมถึงนโยบายและกฎหมาย
ที่มผีลบังคบัใช  ้ประกอบกบัสามญัส�านกึของตนเอง

(TAKE ACTION) ลงมือท�า

รอ้งขอความชว่ยเหลอื สบืคน้ขอ้มลูเพิ่มเติม หรอืรายงานประเดน็
ปญัหาตอ่หนว่ยงานของ L3Harris โดยทนัที

A

C

T

หลักจรรยาบรรณ
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หนา้ที่รับผิดชอบของเรา

เราทุกคนลว้นมีความรับผิดชอบตอ่การด�ารงซึ่งคา่นิยมของ L3Harris และเรามีหนา้ที่ตอ่ไปนี้ 

• รับผิดชอบตอ่ความประพฤติของเราเอง

• ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และขอ้บังคับที่มีผลบังคับใชก้ับงานของเรา 

• สอบถามค�าแนะน�า แจง้ขอ้กังวล และรายงานการประพฤตใิด ๆ ที่พบเห็นหรอืสงสัย 

• ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ

• เขา้รับการฝ กึอบรมทีก่�าหนดไวท้ั้งหมดตรงเวลา ซึง่รวมถึงใบรับรองจบหลกัสตูรหลกัคดิของเรา

หนา้ที่รับผิดชอบของผู จ้ัดการ

นอกจากนัน้ หัวหนา้ ผูจ้ัดการ และผู น้�าของ L3Harris ยังมีหนา้ที่ตอ่ไปนี้อีกเชน่กัน

• ก�าหนดทิศทาง โดยสง่เสริมคา่นิยมกับหลักคิดของเรา และตอบสนองตอ่ขอ้กังวลของพนักงาน 

• เป น็แบบอยา่งดา้นการประพฤติอยา่งมีจริยธรรม โดยพิสูจน ์ใหเ้ห็นถึงความมีจรรยาบรรณ ไม ่
กีดกันแบง่แยกผู ้ใด ปฏิบัติตอ่ผู อ้ื่นดว้ยความเคารพ และด�าเนนิการใหแ้น่ใจวา่พนักงานรายอื่นไม ่
ถูกกดดันใหล้ะเมิดนโยบายของ L3Harris หรอืกฎหมายใด

• สง่เสริมวัฒนธรรมที่สนับสนนุใหพ้นักงานพูดออกมา ถามค�าถาม และรายงานพฤติกรรมที่ขัดแยง้
กับคา่นิยมและหลักคิดของเรา โดยไมต่อ้งเกรงกลัวการตอบโตก้ลับ 
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หนว่ยงานตา่ง ๆ ใน L3HARRIS
เรามีหนา้ที่ขอค�าแนะน�าหรอืรายงานขอ้กังวลเมื่อเรามีความแคลงใจใน
สถานการณห์รือพฤติกรรมใด ๆ คุณสามารถติดตอ่หนว่ยงานตอ่ไปน้ีภายใน 
L3Harris ไดเ้สมอ:  

หัวหนา้หรอืบุคลากรอื่นในฝา่ยบริหาร

ฝา่ยทรัพยากรบุคคล

สมาชิกคนใดก็ตามของฝา่ยกฎหมาย

ผู เ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น (สญัญา, การควบคุมคุณภาพ, การเงิน, การรักษา
ความปลอดภยั, การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของรฐับาล, การรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลู, การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของการคา้, กฎระเบียบดา้น
สิ่งแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั, การสือ่สาร ฯลฯ)

ผู ้ใหค้�าปรกึษาดา้นจรยิธรรม หรอืพนักงานฝา่ยจรยิธรรมหรอืการก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สายดว่น L3Harris 

• เว็บไซต:์ www.L3HarrisHelpline.com
• โทร: 1-877-532-6339

ที่อยู :่ 

L3Harris Technologies, Inc.  
เรียน ส�านักงานจรยิธรรมองคก์ร 
1025 West NASA Blvd.  
Melbourne, Florida 32919

  ขอ้มูลเพิ่มเติม: พนักงานทีไ่ดร้ับความคุม้ครองโดยขอ้ตกลงการเจรจา
ตอ่รองรว่ม (“CBA”) อาจจ�าเป น็ตอ้งรายงานประเด็นปญัหาบางประการ
ตามขั้นตอนที่ระบใุน CBA ตัวอยา่งเชน่ ประเด็นปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกับ
คา่ตอบแทน ผลประโยชน ์ และสภาพการท�างานอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ขั้นตอนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนที่มีผลบังคับใช ้ ศึกษา CBA ของคุณ

หลักจรรยาบรรณ
โดย L3H
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ความยึดมั่นในคา่นิยมของเรา

หากมีขอ้กังวลเกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมภายใน การสอบบัญชี 
การควบคุมการเงิน หรอืการเป ดิเผยการละเมิดกฎหมายการรกัษาความ
ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได ้ คุณก็สามารถติดตอ่คณะกรรมการผู จ้ัดการฝา่ย
ตรวจสอบได ้โดยสง่จดหมายไปยังที่อยูด่ังนี้:

L3Harris Technologies, Inc. 
ส�านักงานใหญข่ององคก์ร
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
1025 West NASA Blvd. 
Melbourne, Florida 32919
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การรับมือขอ้กังวลและการตรวจสอบปญัหา 
ค�าถาม ขอ้กงัวล และรายงานพฤตกิรรมอนัไมเ่หมาะสมทีอ่าจเกดิขึน้ไดท้ัง้หมดถอื
เป น็เรือ่งจรงิจงั L3Harris จะด�าเนินการตามมาตรการท่ีเหมาะสมเมือ่เกดิการละเมดิ
หลักคิด นโยบาย หรอืกฎหมายตา่ง ๆ เนือ้หาการตรวจสอบทกุครัง้จะไมถ่กูเผยแพร่
สูส่าธารณะและ/หรอืจะไมม่กีารเป ดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งจรงิจงัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
เป น็ไปได  ้นัน่หมายความวา่บรษิัทฯ คาดหวงัใหพ้นกังานทกุคนใหค้วามรว่มมอืใน
การตรวจสอบและการสมัภาษณภ์ายใน รวมถงึพูดความจรงิเสมอและไมก่ลา่วความ
เท็จโดยเดด็ขาด 

  ขอ้มูลเพิ่มเติม: เมื่อรายงานผา่นสายดว่นโดยไมเ่ป ดิเผยตัวตน โปรด
ติดตามการแจง้ขา่วสารและค�าถามติดตามผลที่อาจมีเกี่ยวกับขอ้กังวลของ
คุณเป น็ระยะ ๆ เราขอความรว่มมือจากคุณ เพื่อเป น็สว่นสนับสนนุการ 
ตรวจสอบอันถี่ถว้นและเป น็ธรรมไดอ้ยา่งมีนัยส�าคัญ   

การตรวจสอบและสอบถามโดยภาครัฐ

ดว้ยสภาพแวดลอ้มการปฏิบัติงานของเราที่เพียบพรอ้มดว้ยการก�ากับดูแลอยา่ง
เขม้งวดกอปรกับธรรมชาติของงานที่เราท�า เจา้หนา้ที่รฐัอาจติดตอ่พนักงานของ 
L3Harris โดยตรงในบางครั้ง โดยเป น็สว่นหน่ึงของกระบวนการสอบถามและ
ตรวจสอบ ในกรณีดังกลา่ว บริษัทฯ คาดหวังวา่หลังจากที่เจา้หนา้ที่รฐัยืนยัน 
ตัวตนและอ�านาจของตนเองแลว้ พนักงานจะใหค้วามรว่มมือ ซื่อตรง และ
แจง้ใหฝ้า่ยกฎหมายของ L3Harris โดยทันทีเมื่อการสนทนาสิ้นสุดแลว้ ยิ่ง
ไปกวา่นัน้ พนักงานทุกรายไม ่ไดร้ับอนุญาตใหแ้สดงตัวตนเป น็ตัวแทนบริษัท 
L3Harris ตอ่เจา้หนา้ที่รฐั หรอืเผยแพรข่อ้มูลใด ๆ ในนามของ L3Harris ยกเวน้
กรณทีี่ฝา่ยกฎหมายของ L3Harris มอบสิทธิใ์หอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิ: หากไดร้บัการตดิตอ่มาจากบคุคลภายนอกทีไ่มใ่ชเ่จา้หนา้ที่
รฐั เชน่ทนายความจากบรษิทัอืน่ พนักงานทุกรายควรแจง้ฝา่ยกฎหมายของ 
L3Harris โดยทนัท ีและไมด่�าเนนิการตามค�ารอ้งขอขอ้มลูใดจนกวา่จะไดร้บั
อนุมตัิ 

วัฒนธรรมการตอ่ตา้นการตอบโตก้ลับของเรา 
L3Harris จะคุม้ครองพนกังานทีแ่สดงความสุจรติในการรายงานการละเมดิ 
หลกัคดิหรอืกฎหมาย หรอืใหค้วามชว่ยเหลือในการตรวจสอบขอ้กังวลทีไ่ด ้
รับรายงานมาใหป้ลอดภยั โดยหา้มไม ่ใหต้อบโต ้ในรูปแบบใด ๆ โดยเดด็ขาด 
พนกังานที่มสีว่นรว่มในการประพฤตเิพือ่ตอบโตผู้อ้ืน่นัน้ อาจถกูด�าเนนิการทาง
วนิัย ซึง่โทษสูงสดุคอืการใหพ้น้สภาพพนกังาน
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ความทุม่เทแกลู่กคา้และ 
พารท์เนอรท์างธุรกิจของเรา
ในฐานะพารท์เนอรท์ีล่กูคา้ของเราเชือ่ถอืและพารท์เนอรท์างธรุกจิทัว่โลก 
L3Harris ทุม่เทความสามารถในการมอบสนิคา้และบริการคณุภาพ เราผลกัดนั
ใหต้นเองรบัผดิชอบตอ่การศกึษาและปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใช ้
ตอ่งานทีเ่ราท�า ในการเจรจาทางธุรกิจแตล่ะคร้ัง เราจะประพฤตตินดว้ยความ
ซ่ือตรงและเป น็ไปตามจรรยาบรรณ โดยทีค่าดหวงัใหท้กุคนทีป่ฏบิตังิานใน
นามงานเรา ไมว่า่จะเป น็ตวัแทนหรือพารท์เนอรท์างธุรกิจของเรา ปฏบิตัเิชน่
เดยีวกันดว้ย

หลักจรรยาบรรณ
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การผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพ 
การมอบสินคา้และบรกิารคุณภาพที่ตรงตามขอ้ก�าหนดโดยลูกคา้ของเราเป น็สิ่งส�าคัญอยา่งยิ่งตอ่การ
สานความสัมพันธก์ับลูกคา้ในระยะยาว เพื่อเป น็แรงผลักดันใหเ้ราด�าเนนิงานตามความมุง่มั่นในคุณภาพ
ตอ่ลูกคา้ของเราในทุกโอกาส เราจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้ 

• อุทิศความพยายามในการท�างานแตล่ะชิ้นใหถู้กตอ้งโดยไมม่ีขอ้ผิดพลาด

• จัดเตรยีมรายงานตามก�าหนดไวท้ั้งหมดอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ ์

• ด�าเนนิงานตามขอ้ก�าหนดของสัญญา ซึ่งรวมถึงขอ้ก�าหนดการออกแบบ การตรวจสอบ และการทดสอบ
ตา่ง ๆ

• ใช เ้พียงเอกสารและกระบวนการที่สอดคลอ้งกับระดับคุณภาพที่ระบไุว ้ในสัญญาแตล่ะฉบับเทา่นัน้

• ใช เ้อกสารหรอืกระบวนการทดแทนเฉพาะกรณทีี่เอกสารหรอืกระบวนการดังกลา่วไดร้ับอนุมัติเป น็ 
ลายลักษณอ์ักษรลว่งหนา้โดยตัวแทนทีไ่ดร้ับอนุญาตของลูกคา้

• ไมมุ่ง่หมายน�าเสนอสภาพหรอืสถานะของสินคา้หรอืบรกิารที่มอบใหส้�าหรับการตรวจสอบ การทดสอบ 
หรอืการสง่มอบโดยผิดจากความเป น็จริง ไมว่า่ดว้ยวิธใีด

12  
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การรว่มงานกับรัฐบาลแหง่สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ 
ในการเจรจาทางธรุกิจทุกครั้ง เราจะประพฤติตนดว้ยความซื่อตรงและเป น็ไปตามจรรยาบรรณ โดยที่
คาดหวังใหทุ้กคนที่ปฏิบัติงานในนามงานเราปฏิบัติเชน่เดียวกันดว้ย ไมว่า่จะเป น็ตัวแทนหรอืพารท์เนอร ์
ทางธรุกิจของเรา ผู ร้ับเหมาชว่ง บุคคลภายนอกรายอื่น เป น็ตน้ กฎระเบียบการจัดหาสินคา้ บรกิาร และ
โซลูชันใหแ้กร่ฐับาลหรอืหนว่ยงานภาครฐัอื่นอาจซับซอ้นกวา่ และเขม้งวดในระดับสูงยิ่งกวา่กฎเกณฑท์ี่
ก�ากับดูแลการท�างานกับลูกคา้จากภาคเอกชน 

การรว่มงานกับรฐับาลน�าไปสู ห่ลักปฏิบัติตอ่ไปนี้

• รกัษาคุณธรรมการจัดซื้อและจัดหาในระดับสูงสุด

• สง่มอบเอกสารแจง้คา่จัดสรรเวลาใหแ้ละคา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท่ีตรงตามความเป น็จริง

• ท�าความเขา้ใจและหลีกเลี่ยงผลประโยชนท์ับซอ้นภายในองคก์ร 

• ไมว่า่จา้งผู ท้ี่เคยด�ารงต�าแหนง่พนักงานของรฐัโดยไม ่ไดร้ับอนุญาต

• หลีกเลี่ยงการรับเงินใต ้โต ะ๊ สินบน รวมทั้งคา่นายหนา้ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายหรอืหลักจรยิธรรม 

 ข อ้ส�าคัญ 

ระเบยีบวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งของรฐับาลกลาง (“Federal Acquisition Regulation: FAR”) ก�าหนดให ้ 
เป ดิเผยหลักฐานที่เชือ่ถือไดข้องการละเมิดกฎหมาย (เชน่ การฉอ้โกง ผลประโยชนทั์บซอ้น การตดิสินบน เงิน
บ�าเหนจ็บ�านาญ ฯลฯ) อันเกีย่วเนื่องถึงการมอบรางวลั ประสิทธิภาพพนักงาน และการป ดิงานของสหรฐัฯ การท�า
สญัญาและสญัญาจา้งชว่งกบัรัฐบาล 

 หากพบเห็นการละเมิดที่อาจเกดิขึ้นไดต้อ่กฎหมายหรอืคา่จา้งที่มากเกินกวา่ทีก่�าหนดไว ้ในการ
ท�าสญัญาหรอืสญัญาจา้งชว่งของรัฐบาล เรามีหนา้ทีร่ายงานตอ่หนว่ยงานของที่เกีย่วขอ้งของ 
L3Harrisโดยทันทีเพื่อปอ้งกันความเสีย่งใด ๆ
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การแขง่ขันเพื่อชิงธุรกิจภาครัฐ

กฎหมายการจัดซื้อจัดจา้งโดยซื่อสัตยส์ุจรติ (“Procurement Integrity Act หรอืกฎหมายฯ”) ระบุรายการ
ขอ้หา้มที่รา่งขึ้นมาเพื่อคุ ม้ครองความมั่นคงถูกตอ้งของกระบวนการจัดหาและจัดซื้อ โดยก�าหนดวา่ผู ้
แขง่ขันเป น็คูส่ัญญากับรฐับาลนัน้ตอ้งแขง่ขันกันในสนามที่ทุกฝา่ยเทา่เทียมกันเสมอ ซึ่งท�าได ้โดยคุม้ครอง 
การเขา้ถึงขอ้มูลบริษัทคูแ่ขง่และบังคับใชข้อ้จ�ากัดหลังการวา่จา้งกับบุคลากรผู เ้ป น็ขา้ราชการในอดีต
และป จัจุบันบางราย กลา่วโดยเจาะจงคือ ในระหวา่งการแขง่ขันนัน้ กฎหมายฯ หา้มไม ่ใหเ้จา้หนา้ท่ีรฐัเป ดิ
เผยการประกวดราคาหรอืขอ้มูลขอ้เสนอของคูส่ัญญาอื่นหรอืขอ้มูลการเลือกแหลง่ภายในของรฐับาลตอ่ 
L3Harris โดยไม ่ไดร้ับอนุญาตเป น็ลายลักษณอั์กษร ในฐานะพนักงานของ L3Harris เราก็ถูกหา้มไม ่ให ้
เสาะหาหรือสืบคน้ขอ้มูลประเภทดังกลา่วอยา่งไมเ่หมาะสมดว้ยเชน่กัน  

 ข อ้ส�าคัญ 

หากเราไดร้ับขอ้มูลใด ๆ ท่ีอาจตีความไดว้า่เป น็การสรา้งความขัดแยง้ตอ่กฎหมาย ขอ้บังคับ และกฎระเบียบ
ที่มีผลบังคับใชก้ับกิจกรรมในสว่นของการท�าสัญญากับรฐับาลแหง่ สหรฐัฯ หรอืหากเรามีขอ้สงสัยเกี่ยวกับ
กฎหมายและขอ้บังคับเหลา่นี้ เราควรติดตอ่หนว่ยงานของท่ีเกี่ยวขอ้งของ L3Harris
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การรายงานที่แมน่ย�าส�าหรับสหรัฐฯ การท�าสัญญากับ
รัฐบาล

การรายงานอยา่งถูกตอ้งแมน่ย�าคือการสง่มอบขอ้มูลทุกอยา่งที่เป น็ป จัจุบัน 
เป น็ความจริง ครบถว้นสมบูรณ ์ และถูกตอ้งใหแ้กลู่กคา้จากภาครฐั ซึ่งเป น็สิ่งที่
เราพึงกระท�าภายในเวลาที่ก�าหนดในทุกสว่น ซึ่งประกอบดว้ย: 

• ขอ้มูลใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับคา่ใชจ้า่ย (เชน่ ชั่วโมงแรงงาน คา่เดินทาง  
คา่เอกสาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นอ่ืน)

• จดหมายท้ังหมด (เชน่ จดหมายรับรอง ประกาศนียบัตร จดหมายแจง้ขอ้มูล 
และประกาศขา่วสาร)

• การประกวดราคาและขอ้เสนอ

• ขอ้เรยีกรอ้งและการเป ดิเผย

 ข อ้ส�าคัญ 

การรายงานจ�านวนชั่วโมงการท�างานของเราอยา่งถูกตอ้งตามความเป น็จริง
โดยทันทีนัน้เป น็เรือ่งส�าคัญอยา่งยิ่ง ตอ้งบันทึกชั่วโมงดังกลา่วภายในบัญชีหรอื
โปรแกรมท่ีเหมาะสมตามขอ้ก�าหนดของสัญญา รวมทั้งนโยบายและระเบียบวิธี
ภายใน 

ขอ้มูลคา่ใชจ้า่ยและการก�าหนดราคาซึ่งเป น็สว่นสนับสนุนขอ้เสนอของเราจะ
ตอ้งถูกตอ้งตามความเป น็จริง ครบถว้นสมบูรณ ์ และเป น็ป จัจุบันตามวันที่ตกลง
เรือ่งราคาเป น็ครั้งสุดทา้ย ขอ้มูลคา่ใชจ้า่ยและการก�าหนดราคามีค�านิยามตาม
กฎหมายที่กวา้งมาก และสามารถหมายรวมถึงขอ้มูลที่เราไดพ้ัฒนาขึ้นหรอืได ้ 
รับมา แมว้า่เราจะไม ่ได ้ใช ้ในขอ้เสนอก็ตาม ไมว่า่เราจะเป น็ผู เ้จรจาสัญญา  
ผู ป้ระมาณราคา หรอืผู ท้ี่รับผิดชอบดา้นการจัดหาขอ้มูลใหแ้กผู่ ป้ระมาณราคา 
เราตอ้งด�าเนนิการใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลดังกลา่วสอดคลอ้งกับขอ้ก�าหนดของ FAR

ผลประโยชนท์ับซ อ้นภายในองคก์ร

ผลประโยชนทั์บซอ้นภายในองคก์ร (“Organizational Conflicts of Interest: 
OCI”) อาจเกิดขึ้นได ้โดยเกี่ยวเนื่องกับการท�าสัญญากับรฐับาลเมื่อมีการด�าเนนิ
กิจกรรมโดยคูส่ัญญานัน้สามารถเป น็เหตใุหคู้ส่ัญญามีขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขันทีไ่มเ่ป น็ธรรม หรืองานอาจบ่ันทอนความสามารถในการละอคติของ
คูส่ัญญา ตัวอยา่งเชน่ หากเรารา่งขอ้ก�าหนดขึ้นมาส�าหรับการท�าสัญญากับ
รฐับาล เราอาจถูกกีดกันจากการประกวดราคาสัญญานัน้ 
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การวา่จา้งบุคลากรผู เ้ป น็ขา้ราชการในอดีตและ
ป จัจุบัน

พนักงานของ L3Harris ตอ้งท�าความเขา้ใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 
ขอ้บังคับส�าหรับการหารอืเรือ่งโอกาสการวา่จา้งที่เป น็ไปไดก้ับผูด้�ารงต�าแหนง่
เจา้หนา้ที่รฐัในอดีตหรอืป จัจุบัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม ่ใหย้อมรับขอ้ไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขันหรอืขอ้มูล “ภายใน” ระหวา่งกระบวนการวา่จา้ง ใหป้ระสาน
งานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งของ L3Harrisกอ่นการหารอืโอกาสการวา่จา้งหรอื 
กอ่นมอบหมายงานใหแ้กผู่ เ้คยเป น็พนักงานในภาครฐัมากอ่น

การแขง่ขันอยา่งยุติธรรม

L3Harris ยึดมั่นในหลักการแขง่ขันอยา่งยุติธรรม ดว้ยคุณธรรม และการด�าเนนิ
ธรุกิจของเราโดยเป น็ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขันและตอ่ตา้นการผูกขาด
ที่มีผลบังคับใชท้ั้งหมด ประเทศสว่นใหญท่ี่ L3Harris ด�าเนนิธรุกิจอยูน่ัน้มี
กฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนนุการแขง่ขันเสรีและไมจ่�ากัดผู ้ใด รวมทั้งเพื่อ
หา้มด�าเนนิกิจกรรมที่มีความมุง่หมายตอ่การจ�ากัดการคา้  เราจะไม :่

• ติดตอ่คูแ่ขง่เพื่อหารอืเรือ่งราคา จัดสรรตลาดระหวา่งกัน คว�่าบาตรลูกคา้
หรอืซัพพลายเออร ์ หรอืจ�ากัดการใหบ้รกิารโดยมีจุดประสงคเ์พื่อกีดกันการ
แขง่ขัน

• ใหข้อ้มูลเท็จเกี่ยวกับคูแ่ขง่ของเรา

• เสาะหาหรือใชข้อ้มูลใดก็ตามจากลูกคา้ คูแ่ขง่ หรอืแหลง่อื่น ๆ ที่ L3Harris 
ไมม่ีสิทธิ์เขา้ถึงโดยชัดแจง้และชอบดว้ยกฎหมาย

• เสาะหาหรือใชข้อ้มลูเชน่ราคาขอ้เสนอ ขอ้มลูการก�าหนดราคาหรอืขอ้มลู
ทางเทคนคิของคูแ่ขง่ การประเมินขอ้เสนอ การตรีาคาของรฐับาลภายใน หรอื
ขอ้มูลใด ๆ ทีร่ฐับาลแหง่สหรฐัฯ หรอืหนว่ยงานของประเทศอืน่ท�าเครือ่งหมาย
ไวว้า่เป น็ “ขอ้มูลการเลือกแหลง่” หรอืเครือ่งหมายทีค่ลา้ยคลึงกนั 

• เสาะหาหรอืใชข้อ้มูลสินทรัพย ์ในรูปแบบใดก็ตามของพนักงานใหมท่ี่มาจาก
ผูว้า่จา้งรายกอ่นของพวกเขา

 ข อ้ส�าคัญ 

หากคุณมีมูลเหตใุหเ้ชื่อวา่การเผยแพรห่รือการรับขอ้มูลใดก็ตามนัน้ไม ่ไดร้ับอนุญาต
มากอ่น หรือความแคลงใจในสิทธิ์ของเราในการใชข้อ้มูล คุณตอ้งไมค่ัดลอก  
แจกจา่ย หรือใชข้อ้มูลดังกลา่วจนกวา่สถานการณจ์ะไดร้ับการตรวจสอบและแก ้ไข
โดยฝา่ยกฎหมายของ L3Harris
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การปอ้งกันการติดสินบน การทุจริต และการให เ้งินใต ้โต ๊ะ 
ในฐานะพนักงานของ L3Harris ไมว่า่เราจะอาศัยหรอืปฏิบัติงานทีใ่ดบนโลกนี้ เราตอ้งปฏิบัติตาม
กฎหมาย วา่ดว้ยการกระท�าอันเป น็การทุจรติขา้มชาติของสหรฐัอเมรกิา (“Foreign Corrupt Practices 
Act: FCPA”) พระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร (“United Kingdom Bribery Act: 
UKBA”) และกฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติของประเทศที่เราปฏิบัติงาน  บริษัทฯ หา้มไม ่ใหพ้นักงาน
เสนอ มอบให ้ รอ้งขอ หรอืยอมรับสินบนหรอืเงินใต ้โต ะ๊ใด ๆ ไมว่า่จะเจรจาธรุกิจกับเจา้หนา้ที่รฐั 
พรรคการเมือง หรอืตัวแทนจากองคก์รการคา้ก็ตาม  นัน่หมายความวา่พวกเรานัน้:  

• ด�าเนินการตรวจสอบหลักฐานทางการเงินในกระบวนการวา่จา้งหรอืจัดการบุคคลภายนอก เนื่องจาก
เราอาจตอ้งรับผิดชอบความผิดตอ่การกระท�าของพวกเขาได ้

• บันทึกการช�าระเงินและธรุกรรมทุกรายการอยา่งถูกตอ้งตามความเป น็จริง

• หา้มมอบ เสนอ ยอมรับ หรอืสัญญาวา่จะใหส้ิ่งมีคา่ใดก็ตามที่อาจตีความวา่ขัดตอ่กฎหมายหรอื
ไมเ่หมาะสมโดยเด็ดขาด 

• หา้มช�าระคา่อ�านวยความสะดวก ยกเวน้กรณทีี่ความปลอดภัยหรอืสวัสดิภาพของพนักงานอยู ่ใน 
ความเสี่ยงหรอืกรณทีีไ่ดร้ับการรับรองจากฝา่ยกฎหมายของ L3Harris ลว่งหนา้แลว้

• หา้มเสนอหรอืมอบสิ่งมีคา่ใดก็ตามแกเ่จา้หนา้ที่ตา่งประเทศโดยมีจุดประสงคเ์พื่อสรา้งอิทธิพลตอ่การ
ตัดสินใจทางธุรกิจอยา่งไมเ่หมาะสม

• หา้มมีสว่นรว่มในธรุกรรมทางการเงินที่สนับสนนุหรอืเป น็ผลจากกิจกรรมอันมิชอบดว้ยกฎหมายไมว่า่
ทางตรงหรือทางออ้ม ซึ่งรวมถึงใบแจง้หนี้ปลอม การช�าระเงินไปยังธนาคารภายในตา่งประเทศโดยไม ่
ไดร้ับอนุญาต หรอืการช�าระเงินโดยไม ่ไดร้ับอนุญาตใหแ้กบุ่คคลที่สามภายนอกภูมิภาคที่บุคคลที่สาม
นัน้ปฏิบัติงาน

• หา้มมีสว่นรว่มในการมอบเงิน สนับสนุน หรอืชว่ยเหลือบุคคล กิจกรรม หรอืองคก์รกอ่การรา้ยใด 

“สินบน” ไม ่ใช เ่พียงการช�าระเงินสดเพียงเทา่นัน้ 
แตย่ังรวมถึงสิ่งมีคา่ใด ๆ ก็ตาม ไดแ้กข่องขวัญ 
กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมตอ้นรับ การทอ่งเที่ยว 
หรือความชว่ยเหลือทางอื่นที่เสนอ มอบให  ้รอ้งขอ 
หรือรับมาโดยมีจุดประสงคท์ีไ่มเ่หมาะสม 

 “เงินใต ้โต ะ๊” คือการมอบหรือรับสิ่งที่มีคา่ดว้ย
ความมุง่หมายที่จะเรียกรอ้งผลประโยชนห์รือ
ตอบแทนดว้ยผลประโยชนด์ังกลา่วในการท�า
สัญญาหรือสัญญาจา้งชว่งกับรัฐบาล 

 “การช�าระคา่อ�านวยความสะดวกหรือคา่น�า้รอ้น
น�า้ชา” คือการช�าระเงินสดหรือการมอบของขวัญ
เล็กนอ้ยใหแ้กเ่จา้หนา้ที่รัฐระดับลา่งเพื่อเรง่รัดหรือ
เริ่มตน้การด�าเนนิบริการของภาครัฐที่คาดหมาย
ที ่L3Harris มีสิทธิใ์ช  ้การช�าระคา่อ�านวยความ
สะดวกไมร่วมถึงการช�าระคา่ธรรมเนียมที่ยอมรับ
ทั่วไปส�าหรับบริการจากภาครัฐ

 ข อ้ส�าคัญ 

เราคาดหวังใหบุ้คคลภายนอก ตัวแทน และผูอ้ื่นที่ปฏิบัติงาน
ในนามของ L3Harris นัน้ยึดมั่นในคณุธรรมเชน่เดียวกัน 

ค�าจ�ากัดความ
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การแลกเปลี่ยนความรู เ้รื่องมารยาททางธุรกิจ 
ธรุกรรมทางธุรกิจของเราควรปราศจากการเสาะหา การรับ หรอืการเสนอผลประโยชนเ์ป น็กรณพีเิศษ
ในรูปของขวญั ความชว่ยเหลือ กิจกรรมตอ้นรับ กิจกรรมบันเทิง หรอืเงินบ�าเหนจ็บ�านาญ แมแ้ต ่
การกระท�าทีอ่าจเพยีงตคีวามเป น็เชน่นัน้ไดก้ต็าม สิ่งนี้มคีวามส�าคญัเป น็พเิศษในกรณทีีเ่จรจาธรุกิจกบั
เจา้หนา้ทีร่ฐั ไมตรจีติทางธรุกิจประกอบดว้ยตั๋ว คา่ธรรมเนียม หรอืสทิธิเ์ขา้รว่มงานกิจกรรมดา้นกฬีา
หรอืวฒันธรรม สถานที่พกัอาศยั การทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร รางวลัส�าหรับผูถ้อืตั๋ว และสิ่งที่มคีา่อืน่ ๆ

 ข อ้ส�าคัญ 

เรายึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับทั้งหมด เราตอ้งหลีกเลี่ยงการประพฤติอยา่งไม ่
เหมาะสม แมก้ระทั่งการประพฤติที่อาจตีความเป น็เชน่นัน้ไดก้็ตาม

การมอบไมตรีจิตทางธรุกิจใหแ้กร่ัฐบาลแหง่สหรัฐฯ เจา้หนา้ที่รัฐ

หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ มขีอ้หา้มไมใ่หพ้นกังานของบรษิัทยอมรบัไมตรจีติทางธรุกจิทกุรปูแบบซึง่
บังคับใชอ้ยา่งเครง่ครดั โดยมขีอ้ยกเวน้บางประการ ดงันัน้ เราจงึถกูหา้มไมใ่หเ้สนอหรอืมอบไมตรจีติ
ทางธรุกจิทกุรปูแบบแกเ่จา้หนา้ทีห่รอืตวัแทนจากรฐับาลแหง่สหรฐัฯ เวน้เสยีวา่จะไดร้บัการอนุญาตโดย
ขอ้บงัคบั หรอืการอนุมตัจิากฝา่ยกฎหมาย เครือ่งดืม่แกก้ระหายเลก็นอ้ย เชน่น�า้อดัลม ชา กาแฟ และ 
ผลไมท้ีม่อบใหเ้นือ่งในโอกาสเฉพาะทีจ่ดักจิกรรมทางธรุกจินัน้สามารถจดัเตรยีมให ้ได ้ 

การมอบไมตรีจิตทางธรุกิจใหแ้กร่ัฐบาลแหง่ประเทศอื่นทีไ่ม ่ใชส่หรัฐฯ เจา้หนา้ที่รัฐ 
พนักงานและเจา้หนา้ที่ของรฐับาลประเทศอื่นทีไ่ม ่ใชส่หรฐัฯ อยูภ่ายใตข้อ้บังคับภายในพื้นที่และ 
กฎระเบียบเฉพาะของหนว่ยงานของตน พนักงานของ L3Harris ตอ้งปฏิบัติตามขอ้บังคับเหลา่นี้เมื่อ
ท�าธรุกิจกับรฐับาลประเทศอื่นทีไ่ม ่ใชส่หรฐัฯ คนกลางหรอืตัวแทนจากบริษัทภายนอกของเราที่ด�าเนนิ
งานในนามของ L3Harris ภายนอกสหรฐัฯ จะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลา่นี้เชน่กัน
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การมอบของขวัญและจัดกิจกรรมบันเทิงใหแ้กบุ่คลากรจากภาค
เอกชน/ไมเ่กี่ยวขอ้งกับภาครัฐ 
เรามีหนา้ทีส่อบถามเกีย่วกบัขอ้หา้มหรอืขอ้จ�ากดัใด ๆ ที่มผีลบังคบัใชก้บัองคก์ร
ของผูร้ับกอ่นเสนอไมตรจีติทางธรุกิจทกุรูปแบบ เราสามารถจดัเตรยีมมือ้อาหาร 
เครือ่งดื่มแกก้ระหาย หรอืกิจกรรมบันเทิงที่มีมลูคา่เหมาะสมใหแ้กบ่คุลากรทีไ่ม ่
เกีย่วขอ้งกบัรฐับาลใด เพือ่เป น็สว่นสนบัสนนุกิจกรรมทางธรุกิจ โดยมเีงือ่นไขวา่:

• ตอ้งไมม่อบไมตรีจิตโดยมีจุดประสงคเ์พื่อแสวงหาผลประโยชนเ์ป น็กรณพีิเศษ

• การมอบไมตรีจิตไมเ่ป น็การละเมิดกฎหมาย ขอ้บังคับ หรอืหลักจริยธรรม
มาตรฐานใดขององคก์รที่ผู ร้ับปฏิบัติงานอยู ่ 

• การมอบไมตรีจิตสอดคลอ้งกับหลักปฏิบัติภายในตลาด กระท�าเฉพาะใน
โอกาสพิเศษ และไมฟุ่ ม่เฟ อืยหรอืเกินความจ�าเป น็ 

 ข อ้ส�าคัญ 

กอ่นเสนอ มอบ หรอืยอมรับไมตรีจิตทางธรุกิจใด ๆ ใหต้รวจสอบนโยบายของ 
L3Harris หรอืติดตอ่ฝา่ยกฎหมายเพื่อรับค�าแนะน�าเพิ่มเติม

การรอ้งขอและยอมรับของขวัญและกิจกรรมบันเทิง

ธรุกรรมทางธรุกิจของเราควรปราศจากการเสาะหา การรับ หรอืการเสนอผล
ประโยชนเ์ป น็กรณพีิเศษในรูปของขวัญ ความชว่ยเหลือ กิจกรรมตอ้นรับ 
กิจกรรมบันเทิง หรอืเงินบ�าเหนจ็บ�านาญ แมแ้ตก่ารกระท�าที่อาจเพียงตีความ
เป น็เชน่นัน้ไดก้็ตาม ในกรณทีี่รับไมตรีจิตทางธรุกิจ เราจะ:

• ไมร่อ้งขอไมตรีจิตทางธรุกิจท้ังทางตรงและทางออ้ม เพื่อผลประโยชนข์องเรา
เองหรอืผลประโยชนข์องผูอ้ื่น

• ไมย่อมรับไมตรีจิตทางธรุกิจที่มาพรอ้มขอ้ตกลงที่จะตอบแทนทุกวิถีทาง โดย
เฉพาะกรณทีี่มีการเสนอสัญญาหรอืเจรจาธรุกิจ

• ยอมรับเพียงไมตรีจิตทางธรุกิจที่สอดคลอ้งกับธรรมเนียมการด�าเนนิธรุกิจใน
ตลาดที่เหมาะสมและเป น็ไปตามนโยบายของ L3Harris 

• ไมย่อมรับเงินสดหรอืสิ่งเทียบเทา่เงินสด เชน่บัตรของขวัญ

• จะปฏิเสธหรอืตอบแทนดว้ยไมตรีจิตทางธรุกิจทีไ่มเ่หมาะสม หรอืหากไม ่
สามารถตอบแทนได  ้เราจะสง่ตอ่เรือ่งนีไ้ปยังผู ้ใหค้�าปรกึษาดา้นจรยิธรรม 
หรอืพนักงานฝา่ยจรยิธรรมหรอืการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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การล็อบบี้

การล็อบบี้ประกอบดว้ยการติดตอ่พูดคุยกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ หนว่ยงานก�ากับดูแล หรอื
พนักงานของตนโดยมีความมุง่หมายที่จะสรา้งอิทธิพลเปลี่ยนแปลงการด�าเนนิการทางกฎหมาย
หรอืดา้นการก�ากับดูแลอื่นบางประการ หลายประเทศหา้มไม ่ใหอ้งคก์รตา่ง ๆ บริจาคเงินทุนของ
องคก์ร สินคา้ หรอืบรกิาร (รวมท้ังเวลางานของพนักงาน) แกผู่ส้มัครรับต�าแหนง่ทางการเมือง 
หรอืพรรคการเมือง ท้ังทางตรงและทางออ้ม กิจกรรมการล็อบบี้อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบขอ้ที่ 
เฉพาะเจาะจงที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายรูปแบบ เราจ�าเป น็ตอ้งด�าเนินการประสานงานในสว่นการ
ติดตอ่กับเจา้หนา้ที่รฐัเรือ่งนโยบายรฐับาลผา่นฝา่ยภาครฐัสัมพันธข์อง L3Harris อยา่งเป น็ระบบ 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่กิจกรรมการล็อบบี้ทุกสว่นถูกเป ดิเผย 

เพ่ือเป น็มาตรการด�าเนินงานตามกฎหมาย Byrd Amendment แลว้ ฝา่ยกฎหมายของ L3Harris 
จึงตอ้งเป น็ผูอ้นุมัติการบริจาคเงินทุนของ L3Harris หรอืการใชท้รัพยส์ินหรอืสิ่งอ�านวยความ
สะดวกเป น็ผลประโยชนข์องพรรคการเมืองหรอืผูส้มัครรับต�าแหนง่ทางการเมือง และการติดตอ่
พูดคุยกับเจา้หนา้ที่รฐัเรือ่งนโยบายรฐับาลและประเด็นทางกฎหมายทุกที่บนโลกนี้ โดยกระท�า 
ลว่งหนา้ในทุกกรณี 

  ขอ้มูลเพิ่มเติม: Byrd Amendment หา้มไมใ่ห ้ใชเ้งนิ
ทีไ่ดร้บัมาตามขอ้สญัญาเพือ่ไหวว้านผู ้ใดกต็ามใหส้รา้ง
อิทธพิลหรือพยายามสรา้งอิทธพิลตอ่เจา้หนา้ท่ีในฝา่ย
บรหิารหรอืฝา่ยกฎหมายของรฐับาลแหง่สหรฐัฯ (รวมถงึ
สมาชกิของสภาและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง) อนัเกีย่วเนือ่ง
กบัการใหร้างวลัตอบแทนหรือการแก ้ไข สญัญาทีท่�ากบั
รฐับาลสหรฐัฯ 
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หลีกเลี่ยงผลประโยชนท์ับซ อ้น

เราไดร้ับความไวว้างใจวา่เราจะปฏบิตัิงานโดยค�านงึถึง L3Harris ทุม่เทความ
สามารถในฐานะมอือาชีพอยา่งเต็มทีใ่หแ้กง่านของเรา และหลกีเลีย่งผลประโยชน ์
ทับซอ้นอยูเ่สมอ “ผลประโยชนทั์บซอ้น” อาจเกดิขึ้นไดเ้มือ่ผลประโยชนส์ว่นตัว
ทับซอ้นกบัผลประโยชนห์ลกัของบริษัท หรอืมลีกัษณะเป น็เชน่นัน้ 

กิจกรรม สถานการณ ์ หรอืความสัมพันธ ์ใดก็ตามที่ขัดแยง้หรอืมีลักษณะขัดแยง้
กับผลประโยชนข์อง L3Harris จะตอ้งไดร้ับการเป ดิเผยอยา่งเต็มรูปแบบโดย
ทันที แมว้า่เราจะไมส่ามารถระบุผลประโยชนท์ับซอ้นที่อาจเกิดขึ้นไดค้รบทุก
กรณ ีเราก็ขอใหดู้ตัวอยา่งที่พบไดบ้อ่ยดังนี้

• การวา่จา้งหรอืเป น็ผู จ้ัดการของสมาชิกครอบครัวหรอืผู ท้ี่มีความสัมพันธ ์ 
สว่นตัวกับเรา ซึ่งรวมถึงการคบหาดใูจกัน

• การมีความสัมพันธท์างธรุกิจกับบซัพพลายเออร ์ คูส่ัญญา หรอืลูกคา้โดยที่มี
ความสัมพันธเ์ชิงครอบครัว ทางการเงิน หรอืสว่นตัวมาเกี่ยวขอ้ง

• การมีผู ท้ี่รู จ้ักกันทางธรุกิจในฝ ั ง่ของคูแ่ขง่ ซัพพลายเออร ์ หรอืลูกคา้ หรอืการ
เป น็พนักงานของกลุม่ขา้งตน้

• การใชอุ้ปกรณห์รือทรัพยากรของ L3Harris ดว้ยจุดประสงคอ์ื่นนอกเหนือจาก
ทางธรุกิจ

• การฉวยโอกาสทางธรุกิจมาเป น็ขอ้ไดเ้ปรยีบสว่นตัว ซึ่งเป น็โอกาสที่พบมา
จากการใชท้รัพยส์ินของบริษัทฯ ขอ้มูล หรอืต�าแหนง่ของเรา 

• การไดร้ับการวา่จา้งโดยบริษัทแหง่อื่นที่มอบสิทธิก์ารเขา้ถึงทรัพยส์ินทาง
ปญัญาภายนอกที่เป น็ทรัพยส์ินชิ้นเดียวกันหรอืเป น็ทรัพยส์ินคลา้ยคลึงกับ
ทรัพยส์ินที่ L3Harris เป น็เจา้ของ ก�าลังพัฒนา หรอืมีสิทธิ์เขา้ถึงอยู ่

 ข อ้ส�าคัญ 

แมเ้ราจะเชื่อมั่นวา่เราปฏิบัติงานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ บุคคลอื่นอาจมองวา่
ความสัมพันธส์ ว่นตัวกับพนักงานรายอื่นเป น็ผลประโยชนท์ับซอ้น และตอ้งไดรั้บ
การเป ดิเผยตอ่หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งของ L3Harris
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การปฏิบัติตามกฎหมายการแลกเปลี่ยนทั่วโลก 
เราสง่มอบสินคา้ บริการ โซลูชัน และเทคโนโลยีของเราใหแ้กป่ระเทศตา่ง ๆ ทั่ว
ทั้งโลก ดว้ยเหตุนี้ กิจกรรมตา่ง ๆ ของเราจึงไดร้ับการก�ากับดูแลโดยกฎหมาย
การคา้ของสหรัฐฯ และระหวา่งประเทศ แนวทางการด�าเนนิธรุกิจระหวา่ง
ประเทศของเราก�าหนดใหเ้รามุง่มั่นปฏิบัติตามกฎหมายขา้งตน้ รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งกับหัวขอ้ดา้นลา่งนี้

การน�าเขา้และการสง่ออก

สินคา้ บริการ หรอืเทคโนโลยใีด ๆ ของ L3Harris ที่สรา้งขึ้นในประเทศหนึง่แลว้
สง่ขา้มชายแดนประเทศนัน้ไปนัน้ สามารถถือเป น็การสง่ออกได  ้การสง่ออก
ไม ่ไดป้ระกอบดว้ยเพียงการขนสง่สินคา้ที่จับตอ้งไดจ้ากสถานที่แหง่หนึง่ไปยัง
สถานที่อีกแหง่หนึง่ แม ้ในเขตแดนสหรฐัฯ เองก็ตาม การสง่ออกก็อาจรวมถึง
การถา่ยโอนขอ้มูลผา่นอีเมลหรอืการสนทนาตอ่หนา้กับบุคคลทีไ่ม ่ใชพ่ลเมือง
สหรฐัฯ เชน่กัน กฎหมายและขอ้บังคับวา่ดว้ยการสง่ออกมักมีขอ้จ�ากัดในการ
จ�าหนา่ยหรอืโยกยา้ยขอ้มูลทางเทคนิค ฮารด์แวร  ์และ/หรอืบรกิารตา่ง ๆ  
นอกเหนือจากการก�ากับดูแลกิจกรรมการสง่ออกแลว้ ประเทศสว่นใหญยั่งมีขอ้
บังคับที่ควบคุมการขนยา้ยเขา้หรอืน�าเขา้สินคา้ บริการ และเทคโนโลยีตา่ง ๆ 
ขา้มชายแดนของประเทศดว้ย  

นัน่หมายความวา่พวกเรานัน้:

• ปฏิบัติตามกฎหมายการน�าเขา้และสง่ออกที่ควบคุมการขนยา้ยสินคา้ ขอ้มูล 
เทคโนโลยี และบรกิารดา้นความมั่นคงของกองทัพหรอืเชิงพาณชิยบ์าง
รายการ รวมทั้งขอ้ก�าหนดดา้นการออกใบอนุญาตและศุลกากร

• ท�าความเขา้ใจวา่เราไมส่ามารถด�าเนนิธรุกิจกับประเทศที่ถูกคว�่าบาตรโดย
สหรฐัฯ ซึ่งหมายรวมถึงการจัดหาสินคา้หรอืบรกิารของกองทัพใหแ้กป่ระเทศ
ภายใตม้าตรการหา้มคา้อาวุธที่ก�าหนดโดยรฐับาลสหรฐัฯ ไมว่า่ทางตรงหรอื 
ทางออ้มก็ตาม

 ข อ้ส�าคัญ 

เมือ่ตอ้งเป ดิเผยขอ้มลูทางเทคนคิแกบ่คุคลทีไ่ม ่ใชพ่ลเมอืงสหรฐัฯ หรอืตอ้นรับ
บคุคลทีไ่ม ่ใชพ่ลเมอืงสหรฐัฯ ทีส่�านักงานของ L3Harris ใหศ้ึกษาขอ้ก�าหนด 
และขอ้จ�ากดัในการสง่ออกใด ๆ ที่มผีลบังคบัใชจ้นเขา้ใจเป น็อยา่งดกีอ่น  
การละเมดิกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศมีบทลงโทษรา้ยแรง ไดแ้กก่ารสญูเสยี
สทิธิประโยชน ์ในการสง่ออก รวมท้ังบทลงโทษทางแพง่และทางอาญา หากมีขอ้
สงสยัใด ๆ โปรดตดิตอ่ฝา่ยก�ากบัดูแลทางการคา้หรอืฝา่ยกฎหมายของ L3Harris
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ตอ่ตา้นการคว�่าบาตร 
พนักงานทุกราย รวมถึงบริษัทยอ่ยที่ตั้งอยูภ่ายนอกสหรฐัฯ ของเราทั้งหมดตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย  
ตอ่ตา้นการคว�่าบาตรของสหรฐัฯ กลา่วโดยเจาะจงคือ กฎหมายหา้มการกระท�าตอ่ไปนี้

• จัดหาขอ้มูลเกี่ยวกับความสัมพันธ ์ในอดีต ป จัจุบัน หรอือนาคตของบริษัทฯ (หรอืของผู ้ใดก็ตาม) 
กับประเทศที่ถูกคว�่าบาตรหรอืบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีด�า

• โอนเงิน ช�าระเงิน หรอืยืนยันเลตเตอรอ์อฟเครดิตที่มีบทบัญญัติการคว�่าบาตร

• รว่มท�าสัญญาที่มีบทบัญญัติการคว�่าบาตร

 ข อ้ส�าคัญ 

ในกรณทีี่คุณไดร้ับค�าขอใหเ้ขา้รว่มหรอืใหส้นับสนนุการคว�่าบาตร คุณควรรายงานเหตุการณ ์ 
ดังกลา่วโดยทันทีแกฝ่า่ยกฎหมายของ L3Harris เนื่องจากการรอ้งขอขอ้มูลการคว�่าบาตรตอ้งไดร้ับ
การรายงานตอ่รัฐบาลแหง่ สหรฐัฯ 

การคว�่าบาตร การงดเวน้สิทธิประโยชน  ์การงดเวน้สิทธิการยื่นประมูล

เราไมส่ามารถด�าเนนิธรุกจิใด ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัรฐับาล รว่มกบับคุคลหรอืบรษิัทใด ๆ ทีถ่กูงดเวน้สทิธิ
ประโยชนแ์ละสทิธกิารยืน่ประมลูภายใตก้ฎหมาย และขอ้บงัคบัของรฐับาลแหง่สหรฐัฯ 
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ความทุม่เทแกก่ันและกัน
พนักงานของ L3Harris คอืสนิทรพัยท์ีม่คีา่ทีส่ดุของบรษิัทฯ เราจะรว่มมือกัน
ผสานพรสวรรค  ์แนวคดิ ประสบการณ  ์และพ้ืนเพทางวฒันธรรมทีห่ลากหลาย
ของเราเพือ่มอบโซลชูันชั้นเยีย่มทีส่ดุใหแ้กล่กูคา้ของเรา เราทราบดวีา่การปฏบิตัิ
ตอ่ผูอ้ืน่ดว้ยความเคารพและด�าเนนิงานดว้ยคณุธรรมในทกุสิง่ทีเ่ราท�านัน้เป น็
รากฐานแหง่ความส�าเร็จรว่มกันของเราในฐานะองคก์ร
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การดูแลสถานที่ท�างานใหป้ลอดภัยและเอื้อตอ่สุขภาพ 
เรามุง่มั่นด�าเนนิธรุกิจและกิจกรรมตา่ง ๆ โดยที่จัดหาสถานที่ปฏิบัติงานที่
ปลอดภัยและเอื้อตอ่สุขภาพพรอ้มรกัษาสภาพการท�างานใหค้งเชน่นัน้ในคราว
เดียวกัน ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบวิธี ขั้นตอน การควบคุมและ 
ขอ้บังคับภายในดา้นสุขภาพ ความปลอดภัย และการรกัษาความปลอดภัยที่มี 
ผลบังคับใชท้ั้งหมด เฝ า้สังเกตความเสี่ยงตา่ง ๆ และ 

• ไมจ่ัดวางเฟอรน์ิเจอรห์รอือุปกรณ ์ใด ๆ โดยที่ป ดิกั้นทางหนไีฟ ถังดับเพลิง 
หรอืแผงไฟตา่ง ๆ โดยเด็ดขาด

• ไมล่ะเลยกฎระเบียบดา้นความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้มที่ตามขอ้ก�าหนดที่
แจง้ไวแ้ลว้ในการฝ กึอบรมหรอืระเบียบวิธดี�าเนนิงาน

• สวมใสอุ่ปกรณป์อ้งกันอันตรายสว่นบุคคลตามค�าสั่ง

 ข อ้ส�าคัญ 

รายงานการบาดเจ็บที่เกี่ยวขอ้งกับงานใด ๆ หรอืสภาพการท�างานทีไ่มป่ลอดภัย 
ทั้งที่เป น็อยูจ่ริงและที่เกิดขึ้นได ้ ใหแ้กห่นว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งของ L3Harris โดย
ทันที 

สถานที่ท�างานปลอดความรุนแรง 
ความมุง่มั่นรกัษาความปลอดภัยสว่นหนึง่ของ L3Harris คือการรกัษา 
สถานท่ีท�างานของเราใหป้ราศจากการใชค้วามรุนแรงทางรา่งกาย ความรุนแรง
ในสถานที่ท�างานอาจมไีดห้ลายรูปแบบ เชน่ 

• การขูว่า่จะใชค้วามรุนแรงกับบุคคลหรอืทรัพยส์ินใดของบริษัท 

• การแอบเฝา้ติดตามหรอืการคุกคามในรูปแบบอื่น

• การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวซึ่งสง่ผลกระทบตอ่สถานที่ท�างาน

• การสรา้งความเสียหายตอ่ทรัพยส์ิน

 ข อ้ส�าคัญ 

หา้มพกพาอาวุธมาในสถานท่ีท�างานโดยไม ่ไดรั้บอนุญาตเป น็การณเ์ฉพาะโดย
ชัดแจง้ หากคุณพบเห็นหรอืทราบถึงการขม่ขู ่โดยใชค้วามรุนแรงที่เป น็ไปได ้ 
โปรดติดตอ่หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งของ L3Harris โดยทันที 

หลักจรรยาบรรณ
โดย L3H

ARRIS

ความทุ ม่เทแกก่ันและกัน 25  

หลักจรรยาบรรณ
โดย L3H

ARRIS



สถานที่ท�างานปลอดการใช ส้ารเสพติดในทางที่ผิด 
การใชส้ารควบคุม (ยาทั่วไป ยาจ�าหนา่ยตามใบสั่งยา) หรอืแอลกอฮอล ์โดยไม ่ไดร้ับอนุญาตอาจกอ่ให ้
เกิดความเสี่ยงอันตรายรา้ยแรงได ้ หา้มไม ่ใหพ้นักงานเป น็เจา้ของ จ�าหนา่ย หรอืใชส้ารควบคุมทีไ่ม ่ได ้
รับอนุญาต หรอือยูภ่ายใตฤ้ทธิ์ของสารควบคุมทีไ่ม ่ไดร้ับอนุญาตดังกลา่วในเวลาท�างาน ในบริเวณ 
สถานที่ท�างาน หรอืในงานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยทางบริษัทฯ

เราหา้มไม ่ใหด้ื่มแอลกอฮอลภ์ายในสว่นอาคารของบริษัทฯ หรอืขณะด�าเนนิธรุกิจของบริษัทฯ ยกเวน้
กรณทีี่ดื่มในปริมาณพอดใีนงานกิจกรรมทางธรุกิจทีไ่ดร้ับอนุญาตแลว้ พนักงานทุกรายมีหนา้ที่รับผิด
ชอบตอ่การรกัษาประสิทธิภาพการท�างานและความสามารถในการใช เ้หตุผลไม ่ใหบ้กพรอ่งจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์ในชว่งเวลาการท�างาน

การสนับสนุนความหลากหลาย การไมค่ิดอคติแบง่แยก และความเคารพ
ตอ่กันในสถานที่ท�างาน 
เราซาบซึ้งเป น็อยา่งยิ่งที่บุคลากรแตล่ะรายตา่งก็น�าพื้นเพทางวัฒนธรรมและมุมมองความคิดที่มี
เอกลักษณข์องตนมายัง L3Harris พรอ้มกับความรูค้วามสามารถอันหลากหลายเฉพาะตัว การผลักดัน
ความหลากหลายของเราชว่ยสรา้งโซลูชันอันสรา้งสรรคแ์ละยกระดับคุณภาพการใหบ้รกิารลูกคา้ระดับ
โลกได ้

เราปฏิบัติตอ่ผูค้นอยา่งเทา่เทียมกัน ใหเ้กียรติกัน และเคารพซึ่งกันและกัน เราสรา้งสภาพแวดลอ้มทีไ่ม ่
กีดกันผูค้นกลุม่ใดและใหค้วามส�าคัญกับความหลากหลายในตัวบุคคลและมุมมองความคิดตา่ง ๆ  
เรากา้วสูค่วามส�าเร็จไดด้ว้ยความทุม่เทของคนในทีม และความมุง่มั่นบรรลุเป า้หมายที่ก�าหนดไวร้ว่มกัน 
เราสนับสนนุสภาพแวดลอ้มการท�างานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลดล็อก
ศักยภาพตนเองได  ้

 ข อ้ส�าคัญ 

เราทุกคนมีหนา้ที่สรา้งบรรยากาศที่สง่เสริมความเชื่อ
ใจและเคารพกันและกัน รวมทั้งมุง่สนับสนนุสภาพ
แวดลอ้มในสถานที่ท�างานที่เอื้อตอ่การท�างานอยา่งมี
ประสิทธิผล
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การหลีกเลี่ยงการคุกคาม 
L3Harris จะไมท่นตอ่การคุกคามในรูปแบบใด ๆ ท้ังทางรา่งกายและจิตใจ 
อันมุง่หมายไปที่เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ความพิการ อายุ หรอื
บุคลิกลักษณะสว่นตัวทีไ่ดร้ับความคุม้ครอง หลักคิดนี้ครอบคลุมถึงเพื่อนรว่มงาน 
ซัพพลายเออร ์ ลูกคา้ และผู ้ใดก็ตามที่ท�าธรุกิจกับบริษัทฯ ขอ้หา้มนี้มีผลบังคับ
ใชก้ับสว่นอื่นนอกเหนือจากสถานที่ท�างาน ซึ่งรวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวกับงาน เชน่ 
ทริปทอ่งเที่ยวเชิงธรุกิจ การประชุม และงานกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวขอ้ง  
รวมทั้งบนสื่ออิเล็กทรอนิกสต์า่ง ๆ เชน่ บล็อก ขอ้ความ SMS ขอ้ความออนไลน ์ 
และสื่อสังคมออนไลน ์ การคุกคามเป น็สิ่งที่ขัดตอ่คา่นิยมของเรา กอ่ใหเ้กิดสภาพ
แวดลอ้มการท�างานที่สรา้งความขุน่เคืองหรอือันตราย และเป น็อุปสรรคตอ่การ
ท�างานอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

 ข อ้ส�าคัญ 

บริษัทฯ คาดหวังใหเ้ราทุกคนสง่เสริมวัฒนธรรมการใหค้วามเคารพตอ่กัน และ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่อาจถูกตีความวา่เป น็การคุกคามหรอืการแบง่
แยกในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หากเรามีขอ้สงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหค้วาม
เคารพในสถานที่ท�างาน ใหศึ้กษานโยบายของ L3Harris เกี่ยวกับหัวขอ้เหลา่นี้ 
หรอืติดตอ่หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งของ L3Harris

การปอ้งกันการเลือกปฏิบัติ

ในฐานะผูว้า่จา้งทีม่อบโอกาสอยา่งเทา่เทยีมกนั L3Harris มุง่มัน่ปฏบิตัติอ่พนกังาน
และผูส้มคัรงานทกุคนอยา่งใหเ้กยีรตแิละความเคารพ และมุง่มัน่รกัษาสถานที่
ท�างานใหป้ลอดจากการแบง่แยกอันไมช่อบดว้ยกฎหมาย เรารบัสมคัร วา่จา้ง พัฒนา 
สง่เสริม อบรมวนัิย และก�าหนดเงือ่นไขการวา่จา้งอืน่ ๆ แกผู่ค้นโดยไมค่�านงึถงึเชือ้
ชาติ สผีวิ ศาสนา ถิน่ก�าเนดิ เพศ (รวมถงึการตัง้ครรภ  ์การคลอดบุตร การใหน้มบุตร 
หรอืลกัษณะรา่งกายในเชงิการแพทยอ์ืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) อายุ ความพิการ โรค ความ
ผิดปกต ิหรอืภาวะพาหะทางพันธกุรรม สถานภาพสมรสหรือการมคูีค่รอง สถานภาพ
ทหารผา่นศึก รสนิยมทางเพศ อัตลักษณห์รือการแสดงออกทางเพศ นอกจากน้ัน เรา
ยงัจดัพืน้ทีอ่�านวยความสะดวกอยา่งเหมาะสมตามทีก่ฎหมายก�าหนดใหแ้กพ่นกังาน
และผูส้มคัรงานทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น 

ความทุ ม่เทแกก่ันและกัน

ตัวอยา่งการคุกคามเพียงบางสว่นมีดังตอ่ไปนี้

• การแกลง้ การใชค้�าขู ่ การกระท�าขม่ขู ่

•  การพูดจาหรือแสดงพฤติกรรมสอ่เสียด การถามหรือสนทนาเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางเพศ หรือการเรียกรอ้งใหร้ว่มกิจกรรมทางเพศ

• การแตะตอ้งตัวโดยไม ่ไดย้ินยอมหรือไมเ่หมาะสม

•  การสง่ขอ้ความ/อีเมลพรอ้มค�าพูด มุกตลก หรือรูปภาพที่สรา้งความ
ขุน่เคือง 
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การคุ ม้ครองขอ้มูลและความเป น็ส ว่นตัวของพนักงาน 
L3Harris มุง่มั่นคุม้ครองความเป น็สว่นตัวของขอ้มลูทีไ่วว้างใจใหเ้รา
ดูแล พนกังานทีส่ามารถเขา้ถึงขอ้มลูระบตุัวตนสว่นบคุคลได  ้(“Personally 
Identifiable Information: PII”) เชน่บันทกึบคุลากรของบริษัทฯ และ 
เวชระเบยีนนัน้ คอืพนักงานทีไ่ดร้ับสทิธิอ์นญุาตและมเีหตผุลทีต่ัวงานก�าหนดไว ้
เทา่นัน้ บันทกึบคุลากรและเวชระเบยีนควรมเีพยีงขอ้มลูที่จ�าเป น็ตอ่การใชง้าน
ดว้ยจดุประสงคก์ารวา่จา้งเทา่นัน้ หลายประเทศมกีฎหมายคุม้ครอง PII เกีย่ว 
กบัพนกังานและผูอ้ืน่ที่บังคบัใชอ้ยา่งเครง่ครดั และเราตอ้งคุม้ครองขอ้มลูนี้  
นัน่หมายความวา่พวกเรานัน้:

• เขา้ถึง รวบรวม ใช ้ หรือแชร ์ PII ดว้ยเหตุผลทางธรุกิจอันชอบดว้ยกฎหมาย
เพียงกรณีเดียวเทา่นัน้

• ด�าเนินการตามมาตรการคุม้ครอง PII ไม ่ใหสู้ญหาย ถูกใช ้ในทางที่ผิด หรอืมี
ผู เ้ขา้ถึงโดยไม ่ไดร้ับสิทธิอ์นุญาต

• ถา่ยโอน PII ไปใหแ้กบุ่คคลภายนอกทีไ่ดร้ับอนุญาตดว้ยความระมัดระวัง
เป น็พิเศษ และด�าเนนิการคุม้ครองขอ้มูลตามขอ้ตกลงการไมเ่ป ดิเผยขอ้มูล
หรอืมาตรการที่คลา้ยคลึงกัน

• รกัษาและจัดเก็บบันทึกอยา่งสอดคลอ้งกับขอ้ก�าหนดทางกฎหมาย

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายของ L3Harris ในกรณทีี่ทราบหรอื
หรอืสงสัยวา่เกิดเหตุขอ้มูลรั่วไหล ใหร้ายงานประเด็นปญัหานัน้ตอ่หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งของ L3Harris 

“PII” คือขอ้มูลทุกอยา่งที่เรารวบหรือประมวลผลซึ่งสามารถน�าไปใช ้ใน
การระบุตัวตน ระบุต�าแหนง่ หรือติดตอ่กับบุคคลหรือหนว่ยงาน ตัวอยา่ง
ของ PII รวมถึงแต่ไมจ่�ากัดเพียงแค:่

•  หมายเลขประจ�าตัวตา่ง ๆ เชน่ เลขที่ประกันสังคม หมายเลข
หนงัสือเดินทาง และหมายเลขใบขับขี่

• ขอ้มูลทางการเงินและหมายเลขบัตรเครดิต

• ที่อยู ่

• วันเดือนป เีกิด

• นามสกุลกอ่นแตง่งานของมารดา

• ขอ้มูลทางการแพทย ์

ค�าจ�ากัดความ
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การปกปอ้งขอ้มูลทรัพยส์ิน 
พวกเราที่ท�างานใน L3Harris เป น็เจา้ของ สรา้ง และมสีทิธิเ์ขา้ถึงขอ้มลู
จ�านวนมาก นโยบายและกฎหมายความเป น็สว่นตัวของขอ้มลูก�าหนดใหเ้รา
ตอ้งคุม้ครองและจดัการขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ทั้งทีเ่ป น็ลกัษณอ์กัษร ใน
ระบบอเิลก็ทรอนกิส  ์หรอืรูปแบบอืน่ใด ไมว่า่จะไดร้ับมาจาก L3Harris เอง จาก
ซัพพลายเออร  ์จากลูกคา้ จากบคุคลภายนอก หรอืไมว่า่จะมเีกีย่วขอ้งกบับคุคล
ขา้งตน้กต็าม นัน่หมายความวา่เรานัน้:

• ไมค่วรเป ดิเผยหรอืใชข้อ้มูลนี้แมแ้ตส่ ว่นเดียวโดยไม ่ไดร้ับสิทธิอ์นุญาต 
เอกสารอนุมัติ และ “สิ่งที่ตอ้งทราบ” ที่ถูกตอ้งเหมาะสม โดยขอ้ผูกมัดนีจ้ะมี
ผลบังคับใชต้ลอดชว่งเวลาที่เป น็พนักงานและหลังจากนัน้ตอ่ไปเสมอ

• ปฏิบัติตามขอ้ตกลงการไมเ่ป ดิเผยขอ้มูล

• เก็บรกัษาเครือ่งหมายสินทรัพยข์องบริษัทฯ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดส้ง่ขอ้มูลทางเทคนิคและซอฟตแ์วรท์ั้งหมดทีใ่หแ้ก ่
ลูกคา้นัน้มีเครือ่งหมายก�ากับสิทธใินขอ้มูลที่ถูกตอ้ง

• หา้มถา่ยโอนขอ้มูลนี้ผา่นอีเมล เวน้แตว่า่ขอ้มูลนัน้ไดร้ับการเขา้รหัสหรอื
คุม้ครองอยา่งเหมาะสมแลว้

 ข อ้ส�าคัญ 

เพือ่เป น็การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา พนกังานทกุคนจงึควรท�าเครือ่งหมาย
ท่ีถกูตอ้งเหมาะสมบนขอ้เสนอของเรา และท�าเครือ่งหมายก�ากบัสทิธใินขอ้มลูทีถ่กู
ตอ้งใหก้บัขอ้มลูหรอืซอฟตแ์วร ์ใด ๆ กต็ามทีร่ะบใุนสญัญาของเรา 

การปกปอ้งขอ้มูลที่เป น็ความลับ

เราทกุคนลว้นมหีนา้ทีท่�าความเขา้ใจความละเอยีดออ่นของขอ้มลูทีไ่วว้างใจใหเ้รา
ดแูล ในบางคราว รฐับาลทีเ่รารว่มงานดว้ยจะมอบสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป น็ 
ความลับแกเ่รา ซึง่จะตอ้งจดัการโดยมอือาชพีโดยเป น็ไปตามขอ้ผกูมดัใหคุ้ม้ครอง
อยูต่ลอดระยะเวลาหน่ึง มกีฎหมายและขอ้บงัคบัอยูม่ากมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
คุม้ครองขอ้มลูลบั ซึง่มีความซบัซอ้นและแตกตา่งออกไปตามประเทศและหนว่ยงาน
รฐับาล เราตอ้งท�าความคุน้เคยกบักฎหมายและขอ้บงัคบัเหลา่นี ้พรอ้มปฏบิตัติาม
แนวทางการรกัษาความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดัในสญัญาของเราหารอืตามหนว่ย
งานรฐับาลหรอืประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ความทุ ม่เทแกก่ันและกัน

ขอ้มลูทีเ่ป น็กรรมสทิธิเ์ฉพาะ หมายถงึและขอ้มลูทรัพยส์นิ ขอ้มลูลบั ขอ้มูล
ทรัพยส์นิทางปญัญา หรือขอ้มูลความลบัทางการคา้ใด ๆ ทัง้แบบทีท่�าและ
ไมท่�าเครือ่งหมายทุกรูปแบบทีไ่มไ่ดร้ับทราบกนัในสาธารณะ รวมถึงขอ้มูล
ทีไ่ดร้ับมาจากบคุคลที่สามซึง่จ�าเป น็ตอ้งเกบ็เป น็ความลบั ขอ้มลูทีเ่ป น็
กรรมสทิธิเ์ฉพาะรวมไปถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิ 
แผนธรุกจิ ขอ้เสนอ ลูกคา้ ผูข้าย พนักงานและคา่ตอบแทน แบบรา่ง  
สิง่ประดษิฐ  ์ขัน้ตอนการประดษิฐ  ์งานวจิยั ซอฟตแ์วร  ์ขอ้ก�าหนดทาง
เทคนิค และผลการทดสอบ 
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การรักษาความปลอดภัยใหแ้กส่ินทรัพยแ์ละทรัพยส์ิน
ของบริษัท

เราแตล่ะคนเป น็ผู ร้ับผิดชอบตอ่การคุม้ครองสินทรัพยข์อง L3Harris และ
สินทรัพยท์ี่ลูกคา้ของเราจัดหามาให ้ เพื่อไม ่ใหม้ีการเขา้ถึงโดยไม ่ไดร้ับสิทธิ์
อนุญาต การฉอ้โกง การลักขโมย การสูญหาย หรอืการน�าไปใช ้ในทางที่ผิด  
นัน่หมายความวา่เรานัน้:

• เมื่อเกิดขอ้สงสัย ใหร้ายงานการโจมตีทางไซเบอร ์ (เชน่ฟ ชิชิงอีเมล) การ
ฉอ้โกง การลักขโมย การสูญหาย หรอืการน�าสินทรัพยข์อง L3Harris ไปใช ้
ในทางที่ผิดโดยทันที 

• ใชแ้ละจัดการทรัพยส์ินที่มอบให ้โดยลูกคา้จากภาครฐัหรอืบุคคลภายนอกอื่น
โดยสอดคลอ้งกับขอ้ก�าหนดของขอ้ตกลงหรอืสัญญา 

• คืนทรัพยส์ินตา่ง ๆ ของ L3Harris ไมว่า่จะเป น็ไฟลห์รอืขอ้มูลใด ๆ เมื่อ
สัญญาจา้งของเราที่ L3Harris สิ้นสุดลงแลว้ 

การใช ร้ะบบจัดการขอ้มูลของบริษัท 
ระบบจัดการขอ้มูลของเรามีสว่นส�าคัญเป น็อยา่งยิ่งตอ่การด�าเนนิธรุกิจใน
แตล่ะวันของเรา ซึ่งเราตอ้งใชอ้ยา่งมีความรับผิดชอบ ดังนัน้ควรจ�าไวว้า่เรา
ตอ้งปกป ดิรหัสผา่นไม ่ใหผู้ อ้ื่นทราบโดยเด็ดขาด ไมเ่ก็บหรอืสง่ตอ่ขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส ์ ตั้งระบบรกัษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอรแ์ละมือถือ หลีก
เลี่ยงเว็บไซตท์ีไ่มเ่หมาะสม และไมต่ิดตั้งฮารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วรท์ีไ่มม่ีผู ร้ับรอง 
รายงานหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งของ L3Harris โดยทันที เมื่อระบบจัดการขอ้มูล
ของบริษัทฯ สูญหาย มีผู ้ใชง้านอยา่งไมถู่กตอ้งเหมาะสม หรอืมีการเขา้ถึงระบบ
ขา้งตน้ ซึ่งรวมถึงอุปกรณม์ือถือ โทรศัพท  ์แล็ปท็อป คียก์ารด์ ไอดีผู ้ใช ้ และ
รหัสผา่น

  ขอ้มลูเพิม่เตมิ: เราควรค�านงึไวเ้สมอวา่การสือ่สารทีเ่กดิขึน้ภายในระบบ
จดัการขอ้มลูของ L3Harris นัน่ไมเ่ป น็สว่นตวั และทางบรษิัทฯ จะไมส่ามารถ
เกบ็เป น็ความลบัไดเ้ตม็ที ่L3Harris สงวนสทิธิต์ามความเหมาะสมในการเฝา้
ดแูลหรอืบนัทกึการสือ่สารเชน่นัน้ทัง้หมดเพือ่ตรวจสอบการปฏบิตัติามนโยบาย
หรอืดว้ยเหตผุลทางธรุกจิอืน่ ๆ อันชอบดว้ยกฎหมาย 

 ข อ้ส�าคัญ 

เมื่อปฏิบัติงานที่หนว่ยงานของรฐับาลหรอืเมื่อมีสิทธิ์เขา้ถึงระบบจัดการขอ้มูล
รฐับาลทีโ่ดยไดร้ับอนุญาตแลว้ เราตอ้งท�าความเขา้ใจระเบียบวิธีและขอ้
ก�าหนดการใชง้านทั้งหมด พรอ้มทั้งปฏิบัติตามอยา่งเครง่ครดั
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การเก็บบันทึกขอ้มูลทางธุรกิจและการเงินใหถู้กตอ้ง
ตามจริง 
เราตอ้งบันทึกขอ้มูลทางธรุกิจและการเงินอยา่งถูกตอ้งตามความเป น็จริงและ
ครบถว้นสมบูรณต์ามกฎหมายและขอ้บังคับของสหรฐัฯ และทั่วโลก 

• ความซื่อสัตยท์างการเงิน: การบันทึกและรายงานธรุกรรมทางการเงินอยา่ง
ซื่อตรง ถูกตอ้งตามความเป น็จริง และตรงตามก�าหนดเวลานัน้เป น็สิ่งส�าคัญ
อยา่งยิ่งตอ่ชื่อเสียงของ L3Harris ธรุกรรมทางการเงินทั้งหมดจะไดร้ับการ 
จัดเก็บในหนงัสือบันทึกของ L3Harris โดยใชม้าตรฐานการบัญชีในพื้นที่และ
จะไดร้ับการปรับเปลี่ยนตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรฐัฯ หากคุณ
มีเหตุผลบง่ชี้วา่บันทึกรายการใดไมต่รงตามความเป น็จริงหรอืชี้น�าในทางที่
ผิด ใหต้ิดตอ่หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งของ L3Harris

• การจัดเก็บเอกสาร: กฎระเบียบก�าหนดใหเ้ราจัดเก็บบันทึกทางธรุกิจ เชน่
ขอ้มูลทางการเงินและเอกสารของทางรฐับาล และบันทึกอื่นใดที่สรา้งขึ้น
ภายในขอบเขตการด�าเนนิธรุกิจของเราในชว่งเวลาที่ระบไุว ้ หากคุณมีขอ้
สงสัยวา่ควรเก็บรกัษาบันทึกใดไวห้รอืไม ่ ใหศึ้กษานโยบายของ L3Harris 
เกี่ยวกับการจัดเก็บและท�าลายบันทึก หรอืติดตอ่ฝา่ยกฎหมายของ L3Harris

• ปฏิบัติตามกระบวนการจัดเก็บขอ้มูลเพื่อด�าเนนิคด:ี มีบางครั้งที่เราตอ้ง
ปฏิบัติตามค�าเตือนที่เพิ่มเติมขึ้นมาอันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บรกัษารายงาน 
อาทิ ในกรณขีองการตรวจสอบจากรฐับาล การตรวจสอบจากภายใน หรอื 
ในกรณขีองกระบวนการทางกฎหมาย ในกรณีเชน่นัน้ เราจะตอ้งปฏิบัติตาม
ค�าสั่งเฉพาะที่มีอยูข่องฝา่ยกฎหมาย หากคุณมีขอ้สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับ 
ความรับผิดชอบในการเก็บรกัษารายงานของเรา โปรดติดตอ่ฝา่ยกฎหมาย
ของ L3Harris 

• การสง่รายงานคา่ใชจ้า่ยที่ถูกตอ้งตามความเป น็จริง: การท�ารายงาน 
คา่ใชจ้า่ยทั้งหมดใหถู้กตอ้งและภายในเวลาที่ก�าหนดเป น็เรือ่งส�าคัญ  
นัน่หมายความวา่เรานัน้: 

 – เก็บคา่ใชจ้า่ยท้ังหมดอยา่งถูกตอ้งจากหมายเลขช�าระคา่ใชจ้า่ยและ
สัญญาที่ถูกตอ้ง

 – ปฏิบัติตามระเบียบวิธีที่บังคับใชส้�าหรับรายงานคา่ใชจ้า่ย

 – โปรดแน่ใจวา่คา่ใชจ้า่ยทั้งหมดไดร้ับการอนุมัตโิดยเงื่อนไขของสัญญา
หรอืนโยบาย

 ข อ้ส�าคัญ 

ขอ้มูลดา้นการเงินและรายงานธรุกิจของเรานัน้เป น็ป จัจุบัน ถูกตอ้งแมน่ย�า และ
ครบถว้นสมบูรณซ์ึ่งเป น็เรือ่งส�าคัญส�าหรับชื่อเสียงของ L3Harris
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การแลกเปลี่ยนหลักทรัพยอ์ยา่งมีความรับผิดชอบ 
รกัษาความลับของขอ้มูลที่ส�าคัญและเป น็สว่นตัวคือสิ่งจ�าเป น็ตอ่ชื่อเสียงของ
บริษัทในฐานะที่เป น็คูค่า้ทางธรุกิจที่นา่เชื่อถือ ตลอดการท�างานของเรา เราอาจ
จะมีสิทธิ์เขา้ถึงขอ้มูลที่ส�าคัญและเป น็สว่นตัวเกี่ยวกับ L3Harris คูค่า้ทางธรุกิจ
ของเรา หรอือื่น ๆ เราตอ้งรับผิดชอบในการเก็บรกัษาขอ้มูลนี้และไม ่ใชข้อ้มูลนี้
เพื่อผลประโยชนส์ว่นตัว นัน่หมายความวา่เรานัน้: 

• รกัษาขอ้มูลที่ส�าคัญและสว่นตัวนีจ้ากการเป ดิเผยหรอืการใชง้านที่ยังไม ่ได ้
รับอนุญาต ในฐานะที่เป น็ขอ้มูลลับ

• หา้มซื้อหรอืจ�าหนา่ยหลักทรัพยป์ระเภทตา่ง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ หุน้ ตราสารหนี้ 
ออปชัน และอนพุันธอ์ื่น ๆ เมื่อเราทราบถึงขอ้มูลที่ส�าคัญและเป น็สว่นตัว ซึ่ง
รวมถึง “การแอบบอก” หรอืการแนะน�าการซื้อขายหลักทรัพยต์า่ง ๆ ใหแ้ก่
ครอบครัว เพื่อน หรอืผูอ้ื่น 

• อนุมัติผู บ้ริหารหรอืพนักงานที่มีสิทธิ์เขา้ถึงผลลัพธด์า้นการเงินเทา่นัน้ใหค้า้
หุน้ระหวา่งชว่ง “เป ดิโอกาส” หลังจากการเป ดิเผยรายรับแบบไตรมาสเป น็
สาธารณะ ตามนโยบายของเรา

 ข อ้ส�าคัญ 

ขอ้มูลที่ส�าคัญและตอ้งเก็บเป น็ความลับคือขอ้มูลใด ๆ ก็ตามที่เป น็สว่นตัว และ
เป น็ขอ้มูลที่นักลงทุนผู ม้ีเหตุผลมีแนวโนม้ที่จะคิดวา่มีความส�าคัญในการตัดสิน
ใจลงทุนและยังไมถู่กเป ดิเผยอยา่งกวา้งขวางตอ่สาธารณะ 

 ตัวอยา่งของขอ้มูลภายในของบริษัท ไดแ้ก่

• การพูดคุยหารือเรื่องการไดม้าและถอนทุนของบริษัท 

•  การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการบริหารจัดการและการเปลี่ยนแปลง
ของระดับผู บ้ริหาร

• การท�าสัญญาและยกเลิกสัญญาที่ส�าคัญ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑต์ัวใหม ่ บริการ หรือขั้นตอนด�าเนนิการ

• ขอ้มูลทางการเงิน เชน่ ก�าไรขององคก์ร

ค�าจ�ากัดความ
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การสื่อสารอยา่งซ่ือตรงและอยา่งรอบคอบ

เราทุม่เทที่จะสื่อสารกับสาธารณะ สื่อมวลชน ผูถ้ือหุ น้ของ L3Harris เจา้หนา้ท่ี
และหนว่ยงานของรัฐอยา่งถูกตอ้ง ซื่อสัตย ์ และตรงเวลา ในฐานะที่เป น็บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ L3Harris ไดร้ับขอ้บังคับที่ควบคุมดูแลการ 
เป ดิเผยขอ้มูลสูส่าธารณะ เพื่อที่จะปกปอ้งชื่อเสียงและด�ารงไวซ้ึ่งความเชื่อมั่น
จากผูถ้ือหุ น้ภายนอกของพวกเรา มีเพียงผู ท้ีไ่ดร้ับอนุญาตเทา่นัน้ที่สามารถ
กลา่วในนามของ L3Harris ได ้ 

• การติดตอ่สื่อสารและกิจกรรมการตลาด: การสื่อสารที่เป น็ความจริงและ
เที่ยงตรงเกี่ยวกับสินคา้และบรกิารคือสิ่งที่ส�าคัญที่เราตอ้งรับผิดชอบตอ่ลูกคา้
ของเรา

• ติดตอ่กับสื่อ: L3Harris ไดม้อบหมายใหบุ้คลากรในฝา่ยการสื่อสารเป น็ผู ้
ตอบขอ้สอบถามบนสื่อตา่ง ๆ ทั้งหมด มีเพียงคนทีไ่ดร้ับการรับรองใหเ้ป น็
โฆษกของ L3Harris เทา่นัน้ทีไ่ดร้ับอนุญาตใหต้ิดตอ่กับสื่อในนามของ 
L3Harris ใหส้ง่ค�าขอทั้งหลายทีไ่ดร้ับจากสมาชิกของสื่อและนักวิเคราะห ์
ดา้นการเงินไปยังฝา่ยการสื่อสาร 

• สื่อสังคมออนไลน:์ การใชง้านสือ่สังคมออนไลนอ์ยา่งมคีวามรับผดิชอบเป น็
สิ่งส�าคญัยิ่งในการปกปอ้งชือ่เสยีงและขอ้มลูลับและขอ้มลูทรัพยส์นิของบริษัท 
ในขณะทีอ่นิเทอรเ์นต็ท�าใหเ้รามโีอกาสเป ดิเผยขอ้มลูที่มคีา่ เราก็มีหนา้ที่ที่จะ
ตอ้งใส ่ใจและมีวิจารณญาณทีด่ีบนสือ่สังคมออนไลน  ์เว็บไซต  ์หรอื 
บล็อกสว่นตัว นัน่หมายความวา่เรานัน้:

 – หา้มโพสตส์ิ่งทีไ่มส่อดคลอ้งกับหลักการของเรา (สิ่งที่ลามก คุกคาม หรอื
รุนแรง)

 – หา้มเป ดิเผยขอ้มูลลับและขอ้มูลทรัพยส์ินของ L3Harris ลูกคา้ หรอื
บุคคลที่สาม 

 – โปรดแน่ใจวา่ความคิดเห็นที่เผยแพรอ่อกไปกลา่วในฐานะที่เป น็พวก
เราเอง ไม ่ใช ่ในฐานะ L3Harris
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ค�ามั่นที่มีตอ่ชุมชนของเรา
เรารู ว้า่การด�าเนนิงานของ L3Harris ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ชุมชนที่
เราท�างานและอาศัยอยู ่ เรามุง่มั่นที่จะด�าเนนิธุรกิจไปในทางที่ช ว่ย
ดูแลสังคมของเราใหแ้กค่นรุน่หลังและเป น็ตัวอยา่งขององคก์รที่มี
ความรับผิดชอบและชว่ยเหลือสังคม



พลเมืองบรรษัท

L3Harris มีพันธกิจที่สอดคลอ้งกับวัฒนธรรมที่พึงปฏิบัติ โดยมีพันธกิจในการ
เป น็พลเมืองที่ดีของสังคมผา่นการมีส ่ว่รว่มกับองคก์รการกุศลและกิจกรรมของ
ชุมชน เราสง่เสริมใหพ้นักงานเป น็อาสาสมัครในชุมชนของเรา 

การเคารพสภาพแวดลอ้มของเรา 
L3Harris มีพันธกิจด�าเนนิธรุกิจและด�าเนนิกิจกรรมในรูปแบบที่ปกปอ้ง
สิ่งแวดลอ้มผา่นการปอ้งกันมลพิษ การจัดการของเสีย การอนรุกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรไีซเคิล 

การมีส ว่นรว่มในกิจกรรมทางการเมือง 
L3Harris เคารพการเขา้รว่มกระบวนการทางการเมืองสว่นบุคคลของพนักงาน 
อยา่งไรก็ตาม การเกี่ยวขอ้งและการมีสว่นรว่มจะตอ้งกระท�าเป น็รายบุคคล ดว้ย
เงินสว่นตัวและเวลาสว่นตัวของคุณเอง หลายประเทศหา้มไม ่ใหอ้งคก์รตา่ง ๆ 
บริจาคเงินทุนขององคก์ร สินคา้ หรอืบรกิาร (รวมท้ังเวลางานของพนักงาน) แก่
ผูส้มัครรับต�าแหนง่ทางการเมืองหรอืพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

สิทธิมนุษยชน

L3Harris มีพันธกิจปกปอ้งสิทธิมนุษยชนและปอ้งกันการคา้มนุษยด์ว้ยการ
สนับสนนุและปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานที่ก�าหนดไว ้ใน
ต�าแหนง่ที่ตั้งของเรา นัน่หมายความวา่เรานัน้: 

• หา้มมีสว่นรว่มในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการคา้มนุษย ์ รวมถึง 
การกระท�าที่เป น็การจัดหาการคา้ทางเพศ รวมถึงการใชแ้รงงานเด็กและ
แรงงานบังคับ

• หลีกเลี่ยงการกอ่ใหเ้กิดการเขา้ใจผิดหรอืการทุจรติในการสรรหาบุคลากร 
รวมถึงการเก็บคา่ด�าเนนิการสรรหาบุคลากร การปฏิเสธการเขา้ถึงเอกสาร
ประจ�าตัวพนักงานหรอืเอกสารการเขา้เมือง ความลม้เหลวในการปกป ดิ
ขอ้ก�าหนดและเงื่อนไขของการจา้งงาน และความลม้เหลวในการจัดหาการ
ขนสง่เที่ยวกลับ 

• ตระหนักถึงสิทธใินการเจรจาตอ่รองและท�าตามกฎหมายที่บังคับใช เ้กี่ยวกับ
คา่จา้งและเวลาในการท�างาน 
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หนว่ยงานตา่ง ๆ ใน L3HARRIS
เราสามารถรายงานปญัหาของเราในไดห้ลายวิธี

หัวหนา้หรอืบุคลากรอื่นในฝา่ยบริหาร

ฝา่ยทรัพยากรบุคคล

สมาชิกคนใดก็ตามของฝา่ยกฎหมาย

ผู เ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น (สัญญา, การควบคุมคุณภาพ, การเงิน, การรักษา
ความปลอดภัย, การปฏิบัติตามกฎระเบียบของรฐับาล, การรักษาความ
ปลอดภัยของขอ้มูล, การปฏิบัติตามกฎระเบียบของการคา้, กฎระเบียบดา้น
สิ่งแวดลอ้ม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย, การสื่อสาร ฯลฯ)

ผู ้ใหค้�าปรกึษาดา้นจรยิธรรม หรอืพนักงานฝา่ยจรยิธรรมหรอืการก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สายดว่น L3Harris 

• เว็บไซต:์ www.L3HarrisHelpline.com
• โทร: 1-877-532-6339

ที่อยู :่ 
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