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สารจาก CEO ของเรา

ค่่านิิยมเร่�องค่วามซ่้�อสัิตัย์	ค่วามเป็นิเลิัศ	แลัะการให้ค่วามเค่ารพต่ัอผ้้ิอ่�นิเป็นิรากฐานิค่วาม
สิำาเร็จในิระยะยาวของบริษัที่ของเรา	วิธีทีี่�เราดำาเนิินิธุรกิจแลัะสิิ�งทีี่�เราลังม่อปฏิิบัติัในิแต่ัลัะ	
วันิล้ัวนิส่ิงผิลักระที่บทีี่�สิำาคั่ญต่ัอช่�อเสีิยงของเรา	เราเช่�อมั�นิว่าคุ่ณจะปฏิิบัติัตัามหลััก	
จรรยาบรรณ	นิโยบายของเรา	แลัะกฎหมาย	ทีี่�จริงแล้ัว	การที่ำาเช่นินัิ�นิเป็นิเร่�องทีี่�ไม่สิามารถ
ต่ัอรองได้แลัะเปน็ิหนึิ�งในิเง่�อนิไขของการจ้างงานิ

หลัักจรรยาบรรณนีิ�เป็นิหนึิ�งในิแหล่ังข้อม้ลัทีี่�ดีเยี�ยมสิำาหรับพนัิกงานิทุี่กค่นิ	แหล่ังข้อม้ลัเหล่ัา
นีิ�พร้อมให้บริการสิำาหรับคุ่ณ	หากคุ่ณเค่ยต้ัองเผิชิญกับวิกฤตัที่างด้านิจริยธรรม	สิิ�งสิำาคั่ญ
ค่่อต้ัองที่ราบว่าคุ่ณมีอำานิาจในิการแจ้งข้อกังวลัของคุ่ณ	แลัะผ้้ิบริหารก็มีค่วามมุ่งมั�นิทีี่�จะ
จัดการกับข้อกังวลัของคุ่ณอย่างทัี่นิท่ี่วงทีี่	คุ่ณสิามารถแจ้งข้อกังวลัได้อย่างมั�นิใจ	เพราะ
เรามีนิโยบายการต่ัอต้ัานิการตัอบโต้ัทีี่�เข้มงวด

เราทุี่กค่นิค่วรเพียรพยายามทีี่�จะดำาเนิินิการตัามมาตัรฐานิจริยธรรมส้ิงสุิด	เราต้่องไม่
ยินยอมผ่่อนปรนค่านิยมของเราเพ่ื่�อบรรล่ัความสำาเร็จ	เรามีหน้ิาทีี่�ต่ัอผ้้ิมีส่ิวนิได้ส่ิวนิเสีิย
ของเรา	รวมถึงผ้้ิถ่อหุ้นิ	ล้ักค้่า	ซั้พพลัายเออร์	ชุมชนิ	แลัะต่ัอกันิแลัะกันิ	เพ่�อดำารงค่่านิิยม
ของเราในิทุี่ก	ๆ	วันิ

ขอแสิดงค่วามนัิบถ่อ	

CHRISTOPHER E. KUBASIK 
ประธานิเจ้าหน้ิาทีี่�บริหาร

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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ความยึึดม่�นต่่อค่านิยึม
ของเรา
วััฒนธรรมของเราขับเคล่ื่�อนด้้วัยควัามยึด้มั�นต่่อค่านิยมของเรา
ซึึ่�งควับคุมกิิจกิรรมแลื่ะควัามสััมพัันธ์ทางธุรกิิจทั�งหมด้ของเรา 
ควัามสัำาเร็จของเราขึ�นอย่่กัิบกิารรักิษาวััฒนธรรมแห่งควัาม
ซ่ึ่�อสััต่ย์แลื่ะกิารทำาสิั�งท่�ถู่กิต้่อง รวัมถึูงกิารร้องเร่ยนเม่�อเรา
สัังเกิต่เห็นกิารประพัฤติ่มิชอบ  



หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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ค่านิยมของเรา 
ค่่านิิยมค่่ออะไร	ค่่านิิยม	ในิระดับพ่�นิฐานิ	หมายถึง	มาตัรฐานิทีี่�ชี�นิำาพฤติักรรมของเรา	ค่่านิิยมของเราเป็นิพ่�นิฐานิทีี่�เราต้ัองยึดมั�นิเพ่�อปฏิิบัติัตัามหลัักจริยธรรมในิ
ระดับส้ิงสุิด	เปน็ิค่วามยึดมั�นิทีี่�เรามุ่งเน้ินิปฏิิบัติัอย่างจริงจัง

ค่วามยึดมั�นิต่ัอค่่านิิยมของเรา



หลัักจรรยาบรรณของเรา
จรรยาบรรณของเรา	(“จรรยาบรรณ”)	อธิบายถึงค่วามยึดมั�นิต่ัอค่่านิิยมของเรา	สิรุปนิโยบายทีี่�
สิำาคั่ญ	กฎหมาย	แลัะข้อบังคั่บทีี่�เราจำาเป็นิต้ัองร้้ในิขณะเป็นิพนัิกงานิของ	L3Harris	แลัะชี�นิำาในิ
การตััดสิินิใจอย่างมีจริยธรรม	การตััดสิินิใจอย่างมีจริยธรรมเป็นิสิิ�งสิำาคั่ญในิการที่ำางานิร่วมกันิ	
รวมถึงล้ักค้่าแลัะหุ้นิส่ิวนิธุรกิจของเรา	แลัะภายในิชุมชนิของเราทีี่�กระจายอย่้ทัี่�วโลัก

หลัักจรรยาบรรณของเราได้นิำามาบังคั่บใช้กับพนัิกงานิ	เจ้าหน้ิาทีี่�	ตัลัอดจนิค่ณะกรรมการบริหาร
ของ	L3Harris	อย่างเท่ี่าเทีี่ยม	การปฏิิบัติัตัามหลัักจรรยาบรรณค่่อระเบียบข้อบังคั่บ	เราทุี่กค่นิ
มีภาระผ้ิกพันิทีี่�จะต้ัองปฏิิบัติัตัามหลัักจรรยาบรรณ	นิโยบายของเรา	แลัะกฎหมายในิท้ี่องถิ�นิทีี่�เรา
ดำาเนิินิธุรกิจอย่้	การลัะเมิดจะถ้กดำาเนิินิการอย่างจริงจังทีี่�	L3Harris	แลัะอาจส่ิงผิลัให้ถ้กลังโที่ษ
ที่างวินัิยจนิถึงแลัะรวมถึงการเลิักจ้าง

เน่ิ�องจากหลัักจรรยาบรรณไม่อาจรวบรวมกฎหมายแลัะข้อบังคั่บทีี่�เกี�ยวข้องทัี่�งหมดได้	โปรดขอรับ
ค่ำาแนิะนิำาจากเจ้าหน้ิาทีี่�ผ้้ิรับผิิดชอบของ	L3Harris	ทีี่�เหมาะสิม	หากมีค่ำาถามเกิดขึ�นิ

นิอกจากนีิ�เรายังค่าดหวังให้บุค่ค่ลัภายนิอกทัี่�งหมดทีี่�เราได้ร่วมที่ำาสัิญญาด้วยรวมถึงตััวแที่นิ	
ซั้พพลัายเออร์	แลัะผ้้ิรับจ้าง	ให้ปฏิิบัติัตัามหลัักจรรยาบรรณของ	L3Harris	เม่�อปฏิิบัติังานิในินิาม
ของ	L3Harris

  ข้อมูลัเพิื่�มเติ่ม: บริษัที่อาจลัะเว้นิการใช้หลัักจรรยาบรรณนีิ�	ซึ้�งเปน็ิกรณีไม่ทีี่�เกิดขึ�นิไม่บ่อย	
การลัะเว้นิดังกล่ัาวต้ัองได้รับอนุิมัติัล่ัวงหน้ิาเปน็ิลัายลัักษณ์อักษรจากรองประธานิอาวุโสิทีี่�
ปรึกษาทัี่�วไป	การลัะเว้นิทีี่�เกี�ยวข้องกับเจ้าหน้ิาทีี่�บริหารหร่อสิมาชิกค่ณะกรรมการบริหารจะต้ัอง
ได้รับการอนุิมัติัเป็นิลัายลัักษณ์อักษรจากค่ณะกรรมการบริหารก่อนิ	L3Harris	จะเปดิเผิยข้อ
เท็ี่จจริงเกี�ยวกับการยกเว้นิข้อกฎหมายดังกล่ัาวให้ผ้้ิมีส่ิวนิได้เสีิยได้รับที่ราบโดยทัี่นิทีี่
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จรรยาบรรณของเราไม่สิามารถค่าดการณ์ได้ถึงทุี่กสิถานิการณ์ทีี่�เราอาจต้ัองเผิชิญ	ไม่ว่าจะเป็นิวิกฤตัหร่อการถ้กซั้กถามด้านิจริยธรรม	เราค่วรใช้วิจารณญาณ
อย่างรอบค่อบทีี่�สุิดเสิมอ	เม่�อต้ัองเผิชิญกับวิกฤตัที่างด้านิจริยธรรมให้ปฏิิบัติัตัามแบบจำาลัองการตััดสิินิใจที่างจริยธรรมของ	L3Harris	หร่อ	ACT	ซึ้�งเปน็ิกระบวนิการ
สิามขั�นิตัอนิง่าย	ๆ	เพ่�อเปน็ิแนิวที่างในิการนิำาค่่านิิยมของเราไปใช้ในิการตััดสิินิใจ		

การตั่ดสินใจอย่างมีจริยธุรรม 

ask
consider
take action

V A L U E S - B A S E D  E T H I C S

ACT

(ASK) ถามว่าปัญหาค่ออะไร
ปญัหาด้านิจริยธรรมทีี่�ร้ายแรงหลัายประการสิามารถหลีักเลีั�ยงได้	
เพียงใช้เวลัาสัิกค่ร่้เพ่�อคิ่ดเกี�ยวกับสิถานิการณ์ก่อนิลังม่อที่ำา

(CONSIDER) พิื่จารณาค่านิยมของเราแลัะความรับผิ่ดชุอบของค่ณ
การตััดสิินิใจทีี่�ดีมีรากฐานิอย่้ในิค่่านิิยมของเรา	รวมถึงนิโยบายแลัะ
กฎหมายทีี่�มีผิลับังคั่บใช้	ประกอบกับสิามัญสิำานึิกของตันิเอง

(TAKE ACTION) ลังม่อปฏิิบัติ่
ขอค่วามช่วยเหล่ัอ	ขอข้อม้ลัเพิ�มเติัม	หร่อรายงานิเร่�องนีิ�ต่ัอเจ้าหน้ิาทีี่�	
ผ้้ิรับผิิดชอบของ	L3Harris	ภายในิเวลัาทีี่�เหมาะสิม

A

C

T

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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ความรับผิ่ดชุอบของเรา
เราทุี่กค่นิมีค่วามรับผิิดชอบทีี่�จะต้ัองดำาเนิินิการด้วยค่วามซ่้�อสัิตัย์	ค่วามเป็นิเลิัศ	แลัะการให้ค่วาม
เค่ารพต่ัอผ้้ิอ่�นิ		
เราจะ:	

•	 รับผิิดชอบตั่อค่วามประพฤตัิของเราเอง

•	ปฏิิบัตัิตัามนิโยบาย	กฎหมาย	แลัะข้อบังค่ับที่ี�มีผิลับังค่ับใช้กับงานิของเรา	

•	ขอค่ำาแนิะนิำา	แจ้งข้อกังวลั	แลัะรายงานิการประพฤตัิมิชอบที่ี�สัิงเกตัพบหร่อสิงสัิยว่าจะเกิดขึ�นิ	

•	 ให้ค่วามร่วมม่อในิการตัรวจสิอบ

•	 เขา้รว่มการฝ่กึอบรมที่ี�จำาเปน็ิที่ั�งหมดตัามกำาหนิดเวลัาที่ี�กำาหนิด	รวมถึงการรรบัรองหลักัจรรยาบรรณ
ของเรา

หน้าทีุ่�รับผิ่ดชุอบของฝ่า่ยบริหาร
หัวหน้ิางานิ	ผ้้ิจัดการ	แลัะผ้้ินิำาของ	L3Harris	ยังค่งต้ัอง:

• กำาหนดทุ่ิศทุ่าง	โดยการส่ิงเสิริมค่่านิิยมแลัะจรรยาบรรณของเราแลัะตัอบสินิองตั่อข้อกังวลัของ
พนิักงานิ	

• ประพื่ฤต่ิต่นเป็นแบบอย่าง	โดยแสิดงให้เห็นิถึงค่วามซ้่�อสัิตัย์	ไม่มีอค่ตัิ	ปฏิิบัตัิตั่อผิ้้อ่�นิด้วยค่วาม
เค่ารพแลัะสิร้างค่วามมั�นิใจว่าพนิักงานิจะไม่ถ้กกดดันิให้ยอมผิ่อนิปรนิไม่ปฏิิบัตัิตัามนิโยบายของ	
L3Harris	หร่อกฎหมายอย่างเค่ร่งค่รัดเที่่าที่ี�ค่วรจะเป็นิ

• ส่งเสริมวัฒนธุรรมด้านจริยธุรรมที่ี�พนิักงานิได้รับการสินิับสินิุนิให้พ้ดแสิดงค่วามเห็นิ	ถาม
ค่ำาถาม	แลัะรายงานิพฤตัิกรรมที่ี�ขัดกับค่่านิิยมแลัะหลัักจรรยาบรรณของเรา	โดยไม่ตั้องกลััวการ
ตัอบโตั้
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เจ้าหน้าทีุ่�ผู้่รับผิ่ดชุอบของ L3HARRIS
เม่�อเกิดค่วามไม่แน่ิใจเกี�ยวกับสิถานิการณ์หร่อพฤติักรรม	เปน็ิค่วามรับผิิด
ชอบของเราทีี่�ต้ัองขอค่ำาแนิะนิำาหร่อรายงานิข้อกังวลั	เจ้าหน้ิาทีี่�ผ้้ิรับผิิดชอบ
ของ	L3Harris	ต่ัอไปนีิ�พร้อมให้บริการสิำาหรับคุ่ณเสิมอ:			

ผ้้ิบังคั่บบัญชาหร่อผ้้ิบริหารรายอ่�นิ

ฝ่า่ยที่รัพยากรบุค่ค่ลั

ฝ่า่ยกฎหมาย

ผ้้ิเชี�ยวชาญเฉพาะด้านิ	(สัิญญา,	คุ่ณภาพ,	การเงินิ,	การรักษาค่วาม
ปลัอดภัย,	การปฏิิบัติัตัามกฎระเบียบของรัฐบาลั,	ค่วามปลัอดภัยของ
ข้อม้ลั,	การปฏิิบัติัตัามกฎระเบียบที่างการค้่า,	EHS,	การส่ิ�อสิาร	ฯลัฯ)

ทีี่�ปรึกษาด้านิจริยธรรม	หร่อบุค่ลัากรฝ่า่ยจริยธรรมแลัะกำากับด้แลัการ
ปฏิิบัติัตัามกฎระเบียบ

สิายช่วยเหล่ัอ	L3Harris	

•	 เว็บไซ้ตั์:	www.L3HarrisHelpline.com
•	 โที่รศัพที่์:	1-877-532-6339

ทีี่�อย่้:	

L3Harris	Technologies,	Inc.		
Attention:	Corporate	Ethics	Office	
1025	West	NASA	Blvd.		
Melbourne,	Florida	32919

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS

9  ค่วามยึดมั�นิต่ัอค่่านิิยมของเรา

หากมีข้อกังวลัเกี�ยวกับการบัญชี	การค่วบคุ่มภายในิ	การสิอบบัญชี
	การค่วบคุ่มการเงินิ	หร่อการเปิดเผิยการลัะเมิดกฎหมายหลัักที่รัพย์ทีี่�
อาจเกิดขึ�นิ	เราอาจติัดต่ัอกรรมาธิการตัรวจสิอบ	(Audit	Committee)	
ของค่ณะกรรมการบริหารบริษัที่	โดยส่ิงจดหมายไปยังทีี่�อย่้ดังนีิ�:

L3Harris Technologies, Inc. 
Corporate	Headquarters
Attention:	Audit	Committee	
c/o	SVP,	General	Counsel	&	Corporate	Secretary
1025	West	NASA	Blvd.	
Melbourne,	Florida	32919



การจัดการข้อกังวลัแลัะการต่รวจสอบ 
ค่ำาถาม	ข้อกังวลั	แลัะการรายงานิเกี�ยวกับการประพฤติัมิชอบทัี่�งหมดจะถ้ก
นิำามาพิจารณาอย่างจริงจัง	เม่�อมีการฝ่า่ฝ่นืิหลัักจรรยาบรรณ	นิโยบาย	หร่อ
กฎหมายเกิดขึ�นิ	L3Harris	จะดำาเนิินิการอย่างเหมาะสิม	เน่ิ�อหาของการ
สิอบสิวนิทัี่�งหมดจะได้รับการเก็บรักษาเปน็ิค่วามลัับแลัะ/หร่อไม่ระบุช่�อ	เท่ี่าทีี่�
สิามารถที่ำาได้	ซึ้�งหมายค่วามว่าเราทุี่กค่นิต่ัางก็ถ้กค่าดหวังว่าจะให้ค่วามร่วม
ม่อในิการส่ิบสิวนิแลัะการสัิมภาษณ์ภายในิ	ให้พ้ดค่วามจริงเสิมอแลัะอย่าให้
ข้อม้ลัเท็ี่จ

  ข้อมูลัเพิื่�มเติ่ม: เม่�อรายงานิโดยไม่เปิดเผิยช่�อ	ให้ย้อนิกลัับไปติัดตัามค่วาม
ค่่บหน้ิากับที่างสิายด่วนิทีี่�ท่ี่านิรายงานิ	เพ่�อตัรวจสิอบเอกสิารแลัะค่ำาถาม
ติัดตัามผิลัซึ้�งอาจถ้กส่ิงมาให้เป็นิระยะ	ๆ	การมีส่ิวนิร่วมของเรามีค่วาม
สิำาคั่ญในิการสินัิบสินุินิการตัรวจสิอบทีี่�เปน็ิธรรมแลัะค่รอบค่ลุัมค่รบถ้วนิ		

การต่รวจสอบแลัะสอบถามโดยภาครัฐ
เน่ิ�องจากสิภาพแวดล้ัอมการที่ำางานิของเราแลัะลัักษณะของงานิทีี่�เราที่ำามีการ
ค่วบคุ่มอย่างเข้มงวด	อาจมีบางค่รั�งทีี่�เจ้าหน้ิาทีี่�ของรัฐติัดต่ัอมาทีี่�พนัิกงานิ
ของ	L3Harris	โดยตัรงเพ่�อดำาเนิินิการสิอบถามหร่อสิอบสิวนิ	ในิกรณีเหล่ัานีิ�	
เราจะต้ัองแจ้งให้ฝ่า่ยรักษาค่วามปลัอดภัยแลัะ/หร่อฝ่า่ยกฎหมายที่ราบทัี่นิทีี่	
เพ่�อให้ค่วามช่วยเหล่ัอในิการย่นิยันิตััวตันิแลัะอำานิาจหน้ิาทีี่�ตัามกฎหมายของ
บุค่ค่ลัซึ้�งดำารงตัำาแหน่ิงเจ้าหน้ิาทีี่�รัฐ	นิอกจากนีิ�	พนัิกงานิค่วรให้ค่วามร่วมม่อ
แลัะซ่้�อสัิตัย์ขณะตัอบข้อซั้กถามดังกล่ัาว	พึงระลึักเสิมอว่า	พนัิกงานิไม่ได้รับ
อนุิญาตัให้แสิดงตันิในิฐานิะตััวแที่นิของ	L3Harris	ต่ัอหน่ิวยงานิของรัฐ	หร่อ
เปดิเผิยข้อม้ลัใด	ๆ	ในินิามของ	L3Harris	เว้นิแต่ัจะได้รับอนุิญาตัเป็นิการ
เฉพาะกรณีจากฝ่า่ยกฎหมายของ	L3Harris

  ข้อมูลัเพิื่�มเติ่ม: หากได้รับการติัดต่ัอมาจากบุค่ค่ลัภายนิอกทีี่�ไม่ใช่เจ้าหน้ิาทีี่�
รัฐ	เช่นิ	ที่นิายค่วามจากบริษัที่อ่�นิ	พนัิกงานิทุี่กรายค่วรแจ้งฝ่า่ยกฎหมาย
ของ	L3Harris	โดยทัี่นิทีี่	แลัะไม่ตัอบสินิองต่ัอค่ำาร้องขอข้อม้ลัใดก็ตัาม
จนิกว่าจะได้รับอนุิมัติั

วัฒนธุรรมการต่่อต้่านการต่อบโต้่กลัับของเรา 
L3Harris	ห้ามมิให้มีการตัอบโต้ัในิร้ปแบบใด	ๆ	ต่ัอพนัิกงานิผ้้ิทีี่�รายงานิการ
ลัะเมิดจรรยาบรรณหร่อฝ่า่ฝ่นืิกฎหมายด้วยเจตันิาอันิสุิจริตั	หร่อผ้้ิทีี่�ให้ค่วาม
ร่วมม่อในิการตัรวจสิอบข้อกังวลัทีี่�ได้รับรายงานิ	พนัิกงานิทีี่�มีพฤติักรรมต่ัอ
ต้ัานิผ้้ิอ่�นิอาจถ้กลังโที่ษที่างวินัิยส้ิงสุิดถึงขั�นิถ้กเลิักจ้าง
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ความทุ่่่มเทุ่แก่่ลููก่ค้าแลูะหุ้่้นส่่วนธุ่รกิ่จ
ของเรา

ในฐานะพัันธมิต่รท่�น่าเช่�อถู่อสัำาหรับล่ื่กิค้าแลื่ะหุ้นส่ัวันธุรกิิจของเราทั�วัโลื่กิ
 L3Harris ตั่�งปณิิธานจะส่ังมอบผลิื่ต่ภััณิฑ์์แลื่ะบริกิารท่�ม่คุณิภัาพั เราถู่อว่ัา
ตั่วัเราเองม่ควัามรับผิด้ชอบในกิารต่ระหนักิแลื่ะปฏิิบัติ่ต่ามกิฎระเบ่ยบท่�ม่ผลื่
บังคับใช้กัิบงานท่�เราทำา ในกิารเจรจาธุรกิิจเราปฏิิบัติ่ตั่วัด้้วัยควัามซ่ึ่�อสััต่ย์
แลื่ะม่จริยธรรม แลื่ะคาด้หวัังให้ทุกิคนท่�ปฏิิบัติ่หน้าท่�ในนามของเราทำาในสิั�ง
เด่้ยวักัิน รวัมถึูงตั่วัแทน หุ้นส่ัวันธุรกิิจ แลื่ะซัึ่พัพัลื่ายเออร์ของเรา

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS

11  

หลักจรรยาบรรณ
ของ	L3HARRIS



การผ่ลิัต่สินค้าทีุ่�มีค่ณภาพื่ 
เราส่ิงมอบผิลิัตัภัณฑ์์แลัะบริการทีี่�มีคุ่ณภาพซึ้�งตัอบสินิองค่วามต้ัองการของล้ักค้่า	อันิจำาเปน็ิอย่าง
ยิ�งต่ัอการสิร้างค่วามสัิมพันิธ์กับล้ักค้่าในิระยะยาว	คุ่ณภาพเป็นิค่วามรับผิิดชอบของพวกเราทุี่กค่นิ	
ดังนัิ�นิเพ่�อให้แน่ิใจว่าเราปฏิิบัติัตัามปณิธานิทีี่�จะสิร้างสิรรค์่คุ่ณภาพของเราเพ่�อสินิองตัอบต่ัอค่วาม
ต้ัองการของล้ักค้่า	เราจะ:		

•	อุที่ิศค่วามพยายามในิการที่ำางานิแตั่ลัะชิ�นิให้ถ้กตั้องตัั�งแตั่แรก

•	จัดเตัรียมรายงานิตัามกำาหนิดไว้ที่ั�งหมดอย่างถ้กตั้องแลัะค่รบถ้วนิสิมบ้รณ์ให้ที่ันิที่่วงที่ี

•	ปฏิิบัตัิตัามข้อกำาหนิดของสัิญญา	รวมถึงข้อกำาหนิดการออกแบบ	การตัรวจสิอบแลัะขั�นิตัอนิการ
ที่ดสิอบ

•	 ใช้เพียงเอกสิารแลัะกระบวนิการที่ี�สิอดค่ลั้องกับระดับคุ่ณภาพที่ี�ระบุไว้ในิสัิญญาแตั่ลัะฉบับเที่่านิั�นิ

•	 ไม่ใช้เอกสิารหร่อขั�นิตัอนิปฏิิบัตัิที่ี�ที่ดแที่นิ	เว้นิแตั่ได้รับอนิุมัตัิเป็นิลัายลัักษณ์อักษรลั่วงหนิ้าโดยผิ้้รับ
มอบอำานิาจตัามกฎหมายของลั้กค่้า

•	ตั้องมั�นิใจว่าพนิักงานิของเรามีที่ักษะที่ี�เหมาะสิมในิการปฏิิบัตัิงานิตัามกำาหนิด

•	 ไม่บิดเบ่อนิข้อเที่็จจริงไม่ว่าด้วยวิธี	สิภาพ	หร่อสิถานิะของบริการหร่อผิลัิตัภัณฑ์์ที่ี�นิำาเสินิอเพ่�อการ
ตัรวจสิอบ	การที่ดสิอบ	หร่อการจัดส่ิง

•	จัดที่ำาเอกสิาร	รายงานิ	แลัะแก้ไขปัญหาเกี�ยวกับผิลัิตัภัณฑ์์แลัะกระบวนิการในิเวลัาที่ี�เหมาะสิมโดย
ไม่ตั้องกลััวการตัอบโตั้

•	ตัรวจสิอบว่าคุ่ณภาพของเราได้สิะที่้อนิให้เห็นิถึงมาตัรฐานิส้ิงสุิดแลัะแนิวที่างปฏิิบัตัิที่ี�ดีที่ี�สุิดในิ
อุตัสิาหกรรมหร่อไม่

•	พยายามปรับปรุงอย่างตั่อเนิ่�องโดยใช้ระเบียบวิธี	e3	ของเรา
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การทุ่ำางานร่วมกับรัฐบาลัสหรัฐฯ แลัะรัฐบาลัของประเทุ่ศอ่�น ๆ 
ในิการเจรจาที่างธุรกิจทุี่กค่รั�ง	เราดำาเนิินิการด้วยค่วามซ่้�อสัิตัย์แลัะมีจริยธรรม	แลัะค่าด
หวังให้ทุี่กค่นิทีี่�ปฏิิบัติังานิในินิามของเรา	ซึ้�งรวมถึงแต่ัไม่จำากัดเพียงค่นิกลัาง	หุ้นิส่ิวนิ
ธุรกิจ	ผ้้ิรับจ้างช่วง	แลัะบุค่ค่ลัภายนิอกรายอ่�นิ	ๆ	กฎเกณฑ์์ในิการจัดหาผิลิัตัภัณฑ์์	
บริการ	แลัะโซ้ล้ัชันิให้แก่รัฐบาลัแลัะองค์่กรภาค่รัฐอ่�นิ	ๆ	อาจมีค่วามซั้บซ้้อนิมากกว่า	แลัะ
เข้มงวดกว่าองค์่กรทีี่�กำากับค่วบคุ่มการที่ำางานิของเรากับล้ักค้่าพาณิชย์

การร่วมงานิร่วมกับภาค่รัฐหมายค่วามว่าเรา:

•	 รักษาคุ่ณธรรมการจัดซ้่�อแลัะจัดหาในิระดับส้ิงสุิด

•	ย่�นิข้อม้ลัการค่ำานิวณเวลัาแลัะค่่าใช้จ่ายอ่�นิ	ๆ	ที่ี�ถ้กตั้องตัรงตัามจริง

•	ที่ำาค่วามเข้าใจแลัะหลัีกเลัี�ยงผิลัประโยชนิ์ที่ับซ้้อนิภายในิองค่์กร	

•	 ไม่ว่าจ้างผิ้้ที่ี�เค่ยดำารงตัำาแหนิ่งพนิักงานิของรัฐโดยไม่ได้รับอนิุญาตั

•	หลัีกเลัี�ยงการจ่ายหร่อรับเงินิใตั้โตั๊ะ	สิินิบนิ	แลัะค่่าค่อมมิชชั�นิอ่�นิ	ๆ	ที่ี�ผิิดกฎหมายหร่อ
ผิิดจรรยาบรรณ

 ทีุ่�สำาคัญ 

Federal	Acquisition	Regulation	(“FAR”)	กำาหนิดให้ต้ัองเปดิเผิยหลัักฐานิทีี่�น่ิาเช่�อ
ถ่อเกี�ยวกับการลัะเมิดกฎหมาย	(เช่นิ	การฉ้อโกง	ผิลัประโยชน์ิทัี่บซ้้อนิ	การติัดสิินิบนิ	หร่อ
เงินิตัอบแที่นิ	ฯลัฯ	)	ทีี่�เกี�ยวข้องกับการให้รางวัลั	การดำาเนิินิการ	หร่อการปดิสัิญญาแลัะ
สัิญญาช่วงทีี่�ที่ำากับรัฐบาลัสิหรัฐฯ		
สิำาคั่ญอย่างยิ�งทีี่�เราจะต้ัองรีบรายงานิการลัะเมิดกฎหมาย	หร่อการจ่ายเงินิเกินิกว่าทีี่�
กำาหนิดในิสัิญญาทีี่�ที่ำากับภาค่รัฐหร่อผ้้ิรับจ้างช่วง	โดยรายงานิต่ัอเจ้าหน้ิาทีี่�ผ้้ิรับผิิดชอบ
ของ	L3Harris

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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การแข่งขันเพ่ื่�อชิุงธุ่รกิจภาครัฐ
กฎหมายการจัดซ่้�อจัดจ้างด้วยค่วามซ่้�อสัิตัย์สุิจริตั	(Procurement	
Integrity	Act)	(“กฎหมายจัดซ่้�อจัดจ้าง”)	มีข้อห้ามหลัายประการทีี่�
บัญญัติัมาเพ่�อปกปอ้งค่วามเปน็ิธรรมของกระบวนิการจัดซ่้�อจัดจ้าง	แลัะ
เปดิโอกาสิให้มีการแข่งขันิทีี่�เปน็ิธรรมระหว่างหน่ิวยงานิทีี่�แข่งขันิกันิเพ่�อที่ำา
สัิญญากับรัฐบาลั	สิิ�งนีิ�ที่ำาได้โดยการปกป้องการเข้าถึงข้อม้ลัการแข่งขันิ
แลัะกำาหนิดข้อห้ามการจ้างงานิผ้้ิเค่ยดำารงตัำาแหน่ิงพนัิกงานิของรัฐทัี่�งในิ
ปจัจุบันิแลัะอดีตั	โดยเฉพาะอย่างยิ�งในิระหว่างการแข่งขันิ	กฎหมายจัด
ซ่้�อจัดจ้างนีิ�ห้ามมิให้เจ้าหน้ิาทีี่�ของรัฐเปดิเผิยข้อม้ลัใดก็ตัามต่ัอ	L3Harris	
โดยไม่ได้รับอนุิญาตัเปน็ิลัายลัักษณ์อักษร	ไม่ว่าจะเป็นิข้อม้ลัการเสินิอราค่า
	หร่อข้อเสินิอของผ้้ิรับเหมารายอ่�นิ	หร่อกระทัี่�งข้อม้ลัการคั่ดเล่ัอกภายในิ
ของรัฐบาลั	เราเองก็เช่นิกันิในิฐานิะพนัิกงานิของ	L3Harris	ต้ัองห้ามไม่ให้
แสิวงหาหร่อรับข้อม้ลัดังกล่ัาวด้วยช่องที่างทีี่�ไม่เหมาะสิม			

 ทีุ่�สำาคัญ 

หากเราได้รับข้อม้ลัใดก็ตัามอันิอาจตีัค่วามได้ว่าเป็นิการย่�นิข้อเสินิอทีี่�ขัดต่ัอ
กฎหมาย	ข้อบังคั่บ	แลัะกฎเกณฑ์์ทีี่�กำากับค่วบคุ่มกิจกรรมทีี่�เกี�ยวข้องกับการ
ที่ำาสัิญญากับรัฐบาลัสิหรัฐฯ	หร่อล้ักค้่ารายอ่�นิ	ๆ	ทีี่�เปน็ิรัฐบาลั	หร่อหากเรา
มีค่ำาถามใด	ๆ	เกี�ยวกับกฎหมายแลัะข้อบังคั่บเหล่ัานีิ�	ค่วรติัดต่ัอไปทีี่�เจ้าหน้ิาทีี่�
ผ้้ิรับผิิดชอบของ	L3Harris
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การรายงานสัญญาทีุ่�ทุ่ำากับภาครัฐอย่างถูกต้่อง
การรายงานิอย่างถ้กต้ัองตัรงกับค่วามเป็นิจริง	หมายถึง	การส่ิงมอบ
ข้อม้ลัทุี่กอย่างทีี่�เปน็ิปัจจุบันิ	เป็นิค่วามจริง	ค่รบถ้วนิสิมบ้รณ์	แลัะถ้กต้ัอง
ให้แก่ล้ักค้่าจากภาค่รัฐตัรงตัามเวลัาทีี่�กำาหนิด		
ซึ้�งรวมถึง:

•	ข้อม้ลัใด	ๆ	ที่ี�เกี�ยวข้องกับค่่าใช้จ่าย	(เช่นิ	ชั�วโมงแรงงานิ	ค่่าเดินิที่าง	
แลัะค่่าใช้จ่ายส่ิวนิอ่�นิ)

•	หนิังส่ิอโตั้ตัอบที่ั�งหมด	(เช่นิ	การรับรอง	ใบรับรอง	ค่ำาแถลังแลัะการ
ส่ิ�อสิาร)

•	การประกวดราค่าแลัะข้อเสินิอ

•	ข้อเรียกร้องแลัะการเปิดเผิย

 ทีุ่�สำาคัญ 

สิิ�งสิำาคั่ญค่่อเราต้ัองรายงานิชั�วโมงการที่ำางานิของเราโดยทัี่นิทีี่แลัะถ้ก
ต้ัองตัรงตัามจริง	จะต้ัองบันิทึี่กชั�วโมงปฏิิบัติังานิลังในิบัญชีหร่อโปรแกรม
ทีี่�เหมาะสิมตัามข้อกำาหนิดในิสัิญญา	แลัะนิโยบายแลัะขั�นิตัอนิปฏิิบัติัทีี่�ใช้
เปน็ิการภายในิ		

ข้อม้ลัต้ันิทุี่นิหร่อราค่าซึ้�งประกอบข้อเสินิอของเราต้ัองถ้กต้ัอง	ค่รบถ้วนิ	
แลัะเป็นิปจัจุบันิ	ณ	วันิทีี่�ตักลังราค่าขั�นิสุิดท้ี่าย	ข้อม้ลัต้ันิทุี่นิหร่อการ
กำาหนิดราค่าถ้กกำาหนิดไว้อย่างกว้าง	ๆ	ตัามกฎหมาย	แลัะอาจรวมถึง
ข้อม้ลัทีี่�เราได้พัฒนิาหร่อได้รับแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ในิข้อเสินิอก็ตัาม	ไม่ว่าเรา
จะเป็นินัิกเจรจาสัิญญา	ผ้้ิประเมินิต้ันิทุี่นิ	หร่อบุค่ค่ลัทีี่�มีหน้ิาทีี่�รับผิิดชอบในิ
การจัดเตัรียมชุดข้อม้ลัให้กับผ้้ิประเมินิต้ันิทุี่นิ	เราต้ัองมั�นิใจว่าข้อม้ลัเหล่ัา
นัิ�นิตัรงตัามข้อกำาหนิดของ	FAR

ผ่ลัประโยชุน์ทัุ่บซ้้อนภายในองค์กร
ผิลัประโยชน์ิทัี่บซ้้อนิภายในิองค์่กร	(“OCI”)	อาจเกิดขึ�นิโดยเกี�ยวข้องกับ
สัิญญาของรัฐบาลัเม่�อกิจกรรมทีี่�ผ้้ิรับจ้างดำาเนิินิการอาจส่ิงผิลัให้ผ้้ิรับ
จ้างได้เปรียบในิการแข่งขันิอย่างไม่เป็นิธรรม	หร่องานิชิ�นินัิ�นิอาจฉุดรั�งขีด
สิามารถทีี่�ผ้้ิรับจ้างจะดำาเนิินิงานิได้บรรลุัวัตัถุประสิงค์่	ตััวอย่างเช่นิ	หาก
เราร่างข้อกำาหนิดสิำาหรับสัิญญาของรัฐบาลั	เราอาจถ้กตััดออกไม่ให้ย่�นิ
ประกวดราค่าในิสัิญญานัิ�นิ			

ผิลัประโยชน์ิทัี่บซ้้อนิทีี่�อาจเกิดขึ�นิทัี่�งหมดจะต้ัองได้รับการเปิดเผิยให้
สิอดค่ล้ัองกับโยบายแลัะขั�นิตัอนิปฏิิบัติัทีี่�เกี�ยวข้องกับ	L3Harris

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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การว่าจ้างบ่คลัากรผู้่เปน็ข้าราชุการในอดีต่แลัะปจัจ่บัน
เราต้ัองเข้าใจแลัะปฏิิบัติัตัามกฎแลัะข้อบังคั่บในิการพ้ดคุ่ยเกี�ยวกับโอกาสิ
ในิการจ้างงานิทีี่�อาจเกิดขึ�นิกับพนัิกงานิของรัฐในิปัจจุบันิหร่อในิอดีตั	เพ่�อ
หลีักเลีั�ยงค่วามได้เปรียบในิการแข่งขันิหร่อการได้มาซึ้�งข้อม้ลั	"ภายในิ"	ในิ
ระหว่างกระบวนิการจ้างงานิ	ให้ประสิานิงานิกับที่างเจ้าหน้ิาทีี่�ผ้้ิรับผิิดชอบของ	
L3Harris	ก่อนิทีี่�จะพ้ดคุ่ยเกี�ยวกับโอกาสิในิการจ้างงานิหร่อการมอบหมายงานิ
ให้กับอดีตัพนัิกงานิของรัฐ					

การแข่งขันอย่างย่ติ่ธุรรม
L3Harris	ตัั�งปณิธานิทีี่�จะแข่งขันิอย่างยุติัธรรม	ด้วยค่วามซ่้�อสัิตัย์สุิจริตั	แลัะ
ดำาเนิินิธุรกิจของเราให้สิอดค่ล้ัองกับกฎหมายการแข่งขันิแลัะกฎหมายต่ัอต้ัานิ
การผ้ิกขาดทัี่�งหมดทีี่�บังคั่บใช้	ประเที่ศส่ิวนิใหญ่ทีี่�	L3Harris	ดำาเนิินิธุรกิจอย่้
มีกฎหมายทีี่�ออกแบบมาเพ่�อส่ิงเสิริมการแข่งขันิเสิรี	แลัะเปดิกว้าง	แลัะห้าม
กิจกรรมซึ้�งคิ่ดมาเพ่�อกีดกันิการค้่า	เราจะไม่:

•	 เจรจากับค่้่แข่งเพ่�อหาร่อเกี�ยวกับราค่า	จัดสิรรส่ิวนิแบ่งตัลัาด	ค่วำ�าบาตัร
ลั้กค่้าหร่อซ้ัพพลัายเออร์รายใดรายหนิึ�ง	หร่อจำากัด	การผิลัิตับริการเพ่�อ
วัตัถุประสิงค่์เพ่�อตั่อตั้านิการแข่งขันิ

•	 ให้ข้อม้ลัเที่็จเกี�ยวกับค่้่แข่งของเรา

•	 เแสิวงหาหร่อใช้ข้อม้ลัใดก็ตัามจากลั้กค่้า	ค่้่แข่ง	หร่อแหลั่งอ่�นิ	ๆ	ที่ี�	
L3Harris	ไม่มีสิิที่ธิ์เข้าถึงด้วยวิธีการที่ี�เปิดเผิยแลัะชอบด้วยกฎหมาย

•	แสิวงหาหร่อใช้ข้อม้ลั	เช่นิ	ราค่าตัามข้อเสินิอ	ข้อม้ลัการกำาหนิดราค่า	หร่อ
ข้อม้ลัที่างเที่ค่นิิค่ของค่้่แข่ง	การประเมินิข้อเสินิอ	การตัีราค่าของรัฐบาลั
ภายในิ	หร่อข้อม้ลัใด	ๆ	ที่ี�รัฐบาลัแห่งสิหรัฐฯ	หร่อหนิ่วยงานิของประเที่ศอ่�นิ
ที่ำาเค่ร่�องหมายไว้ว่าเป็นิ	“ข้อม้ลัการเลั่อกแหลั่งจัดหา”	หร่อเค่ร่�องหมายอ่�นิ
ที่ี�ค่ลั้ายค่ลัึงกันิ	

•	แสิวงหาหร่อใช้ข้อม้ลัสิินิที่รัพย์ในิร้ปแบบใดก็ตัามของพนิักงานิใหม่ที่ี�มาจาก
นิายจ้างเดิมของพวกเขา

 ทีุ่�สำาคัญ 
หากเรามีีเหตุุผลทีี่�เช่ื่�อได้้ว่่า การเผยแพร่หร่อรับข้้อมูีลใด้ ๆ นัั้� นั้ไม่ีได้้รับอนุั้ญาตุ 
หร่อเราไม่ีแน่ั้ใจว่่าเรามีีสิิที่ธิิ์� ในั้การใช้ื่ข้้อมูีลข้องเรา ห้ามีคััด้ลอก แจกจ่าย หร่อใช้ื่
ข้้อมูีลจนั้กว่่าสิถานั้การณ์์จะได้้รับการตุรว่จสิอบและแก้ไข้โด้ยฝ่า่ยกฎหมีายข้อง 
L3Harris
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การปอ้งกันการติ่ดสินบน การทุ่่จริต่ แลัะการให้เงินใต้่โต๊่ะ 
ไม่ว่าเราจะอาศัยแลัะที่ำางานิอย่้ทีี่�ใดในิโลัก	เราทุี่กค่นิต้ัองปฏิิบัติัตัามกฎหมายว่าด้วยการกระที่ำาทุี่จริตัในิ
ต่ัางประเที่ศของสิหรัฐอเมริกา	(“FCPA”)	กฎหมายว่าด้วยการติัดสิินิบนิของสิหราชอาณาจักร	
(“UKBA”)	กฎหมายการทุี่จริตัของเจ้าหน้ิาทีี่�รัฐต่ัางประเที่ศของแค่นิาดา	(CFPOA)	แลัะกฎหมาย
ต่ัอต้ัานิการทุี่จริตัของประเที่ศทีี่�เราดำาเนิินิธุรกิจ	เราไม่ได้รับอนุิญาตัให้เสินิอ	ให้	เรียกร้อง	หร่อรับ
สิินิบนิหร่อเงินิใต้ัโต๊ัะไม่ว่าจะเปน็ิการเจรจาตักลังกับเจ้าหน้ิาทีี่�ของรัฐ	พรรค่การเม่อง	หร่อตััวแที่นิของ
องค์่กรการค้่าก็ตัาม		
ซึ้งหมายค่วามว่าเราต้ัอง:

•	ตัรวจสิอบวิเค่ราะห์สิถานิะเม่�อว่าจ้างหร่อบริหารจัดการค่้่สัิญญาที่ี�เป็นิบุค่ค่ลัภายนิอก	เนิ่�องจาก
พวกเขากระที่ำาการในินิามของเรา

•	บันิที่ึกการชำาระเงินิแลัะธุรกรรมทีุ่กรายการอย่างถ้กตั้องตัามค่วามเป็นิจริง

•	ห้ามให้	เสินิอ	ยอมรับ	หร่อสัิญญาจะให้สิิ�งที่ี�มีค่่าซ้ึ�งอาจถ้กตัีค่วามว่าผิิดกฎหมายหร่อไม่เหมาะสิม

•	ห้ามไม่ให้มีการจ่ายเงินิเพ่�ออำานิวยค่วามสิะดวก	เว้นิแตั่หากมีค่วามปลัอดภัยหร่อสิวัสิดิภาพของใค่ร
บางค่นิเป็นิเดิมพันิ	หร่อได้รับการอนิุมัตัิลั่วงหนิ้าจากฝ่่ายกฎหมายของ	L3Harris

•	ห้ามเสินิอหร่อมอบสิิ�งมีค่่าใดก็ตัามแก่เจ้าหนิ้าที่ี�ตั่างประเที่ศ	โดยมีจุดประสิงค่์เพ่�อสิร้างอิที่ธิพลัตั่อ
การตััดสิินิใจที่างธุรกิจอย่างไม่เหมาะสิม

•	ห้ามมีส่ิวนิร่วมในิธุรกรรมที่างการเงินิซ้ึ�งสินิับสินิุนิหร่อได้รับประโยชนิ์จากก่ออาชญากรรมที่ั�ง
ที่างตัรงหร่อที่างอ้อม	รวมถึงใบแจ้งหนิี�เที่็จ	การจ่ายเงินิโดยไม่ได้รับอนิุญาตัไปยังธนิาค่ารซ้ึ�งตัั�ง
อย้่นิอกประเที่ศ	หร่อการจ่ายเงินิโดยไม่ได้รับอนิุญาตัให้กับบุค่ค่ลัภายนิอกอาณาเขตัซ้ึ�งบุค่ค่ลั
ภายนิอกดังกลั่าวดำาเนิินิการอย้่

•	ห้ามมีส่ิวนิร่วมในิการจัดหาเงินิทีุ่นิ	สินิับสินิุนิ	หร่อช่วยเหลั่อผิ้้ก่อการร้าย	กิจกรรมหร่อองค่์กรที่ี�	
เช่�อมโยงกับผ้้ิก่อการร้าย	

“สินบน” ไม่จำากัดเฉพื่าะการจ่ายเงินสดให้ แต่่รวม
ถึงสิ�งทีุ่�มีมูลัค่า รวมถึงของกำานัลั สันทุ่นาการ
ความบันเทิุ่ง การต้่อนรับ การเดินทุ่าง หร่อความ
ชุ่วยเหล่ัออ่�น ๆ ทีุ่�มอบให้ ร้องขอ หร่อรับมาด้วย
วัต่ถ่ประสงค์อันไม่เหมาะไม่ควร  

 “เงินใต้่โต๊่ะ” ค่อการจัดหาให้หร่อได้รับซึ้�งสิ�งทีุ่�มีค่า 
เพ่ื่�อให้ได้รับการปฏิิบัติ่เปน็พิื่เศษหร่อต่่างต่อบแทุ่น
ในสัญญาของรัฐบาลัหร่อสัญญาจ้างชุ่วง 

"การจ่ายเงินเพ่ื่�ออำานวยความสะดวก" หร่อ "การ
จ่ายค่านำ�าร้อนนำ�าชุา" ค่อการจ่ายเงินสดหร่อการ
ให้ของขวัญเล็ัก ๆ น้อย ๆ แก่เจ้าหน้าทีุ่�ของรัฐใน
ระดับผู้่ปฏิิบัติ่ เพ่ื่�อเร่งรัดหร่อกระต้่่นให้ปฏิิบัติ่หน้าทีุ่�
ให้บริการซึ้�ง L3Harris พึื่งได้รับอยู่แล้ัว การจ่าย
เงินเพ่ื่�ออำานวยความสะดวกนี�ไม่รวมถึงการชุำาระค่า
ธุรรมเนียมทีุ่�กำาหนดไว้สำาหรับบริการของรัฐบาลั 

 ทีุ่�สำาคัญ 
เราคัาด้หวั่งคัว่ามีซ่ื่�อสัิตุย์แบบเดี้ยว่กันั้จากบุคัคัล
คันั้กลางทีี่�เป็็นั้บุคัคัลภายนั้อก และคันั้อ่�นั้ ๆ ทีี่�ป็ฏิิบัติุ
งานั้ในั้นั้ามีข้อง L3Harris 

นิยาม

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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ค่วามทุ่ี่มเที่แก่ล้ักค้่าแลัะหุ้นิส่ิวนิธุรกิจของเรา

การแลักเปลีั�ยนไมต่รีทุ่างธุ่รกิจ 
ธุรกรรมที่างธุรกิจของเราทัี่�งหมด	ไม่ค่วรถ้กมองว่ามีการแสิวงหา	รับ	หร่อ
เสินิอให้การอนุิเค่ราะห์เป็นิพิเศษ	ของขวัญค่วามช่วยเหล่ัอ	การต้ัอนิรับ	
สัินิที่นิาการค่วามบันิเทิี่ง	หร่อสิิ�งตัอบแที่นิทีี่�ค่ล้ัายค่ลึังกันิ	นีิ�เปน็ิสิิ�งสิำาคั่ญ
อย่างยิ�งเม่�อต้ัองติัดต่ัอกับพนัิกงานิของรัฐ	ไมตัรีธุรกิจ	ได้แก่	ตัั�ว	ค่่า
ธรรมเนีิยมหร่อบัตัรผ่ิานิไปชมกีฬาหร่อการแสิดงที่างวัฒนิธรรม	ทีี่�พัก	การ
เดินิที่าง	อาหาร	รางวัลั	แลัะสิิ�งของมีค่่าอ่�นิ	ๆ

 ทีุ่�สำาคัญ 

เรามุ่งมั�นิทีี่�จะปฏิิบัติัตัามกฎหมายแลัะระเบียบข้อบังคั่บทัี่�งหมด	เราต้ัองหลีัก
เลีั�ยงแม้แต่ัการกระที่ำาทีี่�ด้จะไม่เหมาะสิม

การมอบไมต่รีทุ่างธุ่รกิจให้แก่พื่นักงานของรัฐบาลัแห่งสหรัฐฯ
โดยมีข้อยกเว้นิบางประการ	หน่ิวยงานิรัฐบาลัของสิหรัฐฯ	มีข้อห้ามทีี่�เข้ม
งวดกับพนัิกงานิของตันิ	ในิเร่�องการรับไมตัรีที่างธุรกิจในิลัักษณะใดก็ตัาม	
ดังนัิ�นิ	เว้นิแต่ัจะได้รับอนุิญาตัโดยระเบียบข้อบังคั่บหร่อได้รับการอนุิมัติั
จากฝ่า่ยกฎหมายก่อนิ	เราไม่ได้รับอนุิญาตัให้เสินิอหร่อให้ไมตัรีที่างธุรกิจแก่
พนัิกงานิหร่อตััวแที่นิของรัฐบาลัสิหรัฐอเมริกา	เค่ร่�องด่�มทีี่�พอประมาณ	
เช่นิ	นิำ�าอัดลัม	ชา	กาแฟ	แลัะผิลัไม้	ทีี่�นิำาเสินิอเป็นิค่รั�งค่ราว	พร้อมกับ
กิจกรรมที่างธุรกิจ	ก็อาจยอมรับได้	
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การมอบไมต่รีจิต่ทุ่างธุ่รกิจให้แก่พื่นักงานของรัฐของประเทุ่ศอ่�นทีุ่�ไม่ใชุ่
สหรัฐฯ 

พนัิกงานิแลัะเจ้าหน้ิาทีี่�ของรัฐบาลันิอกสิหรัฐอเมริกาอย่้ภายใต้ัข้อบังคั่บท้ี่อง
ถิ�นิแลัะกฎของหน่ิวยงานิเฉพาะของบุค่ค่ลัเหล่ัานัิ�นิ	เราต้ัองยึดถ่อกฎระเบียบ
เหล่ัานีิ�เม่�อที่ำาธุรกิจกับรัฐบาลัทีี่�ไม่ใช่ของสิหรัฐฯ	เราค่าดหวังให้ค่นิกลัางซึ้�ง
เปน็ิบุค่ค่ลัภายนิอก	หร่อค่้่ค้่าที่างธุรกิจของเราทีี่�เปน็ิตััวแที่นิของผิลัประโยชน์ิ
ของ	L3Harris	นิอกสิหรัฐอเมริกา	ปฏิิบัติัตัามกฎเหล่ัานีิ�

การมอบของขวัญแลัะจัดกิจกรรมบันเทิุ่งให้แก่บ่คลัากรจากภาคเอกชุน
/ไม่เกี�ยวข้องกับภาครัฐ 
เรามีหน้ิาทีี่�สิอบถามเกี�ยวกับข้อห้ามหร่อข้อจำากัดใด	ๆ	ทีี่�มีผิลับังคั่บใช้กับ
องค์่กรของผ้้ิรับก่อนิเสินิอไมตัรีจิตัที่างธุรกิจ	เราอาจจัดหาอาหารเค่ร่�องด่�ม
หร่อค่วามบันิเทิี่งในิม้ลัค่่าทีี่�เหมาะสิมแก่บุค่ค่ลัทีี่�ไม่ใช่เจ้าหน้ิาทีี่�ในิหน่ิวยงานิของ
รัฐ	เพ่�อสินัิบสินุินิกิจกรรมที่างธุรกิจโดยต้ัองปฏิิบัติัดังนีิ�:

•	ตั้องไม่เสินิอให้ไมตัรีจิตัฯ	เพ่�อให้ได้รับการปฏิิบัตัิที่ี�เอ่�อประโยชนิ์

•	 ไมตัรีจิตัฯ	ตั้องไม่ลัะเมิดกฎหมาย	ข้อบังค่ับ	หร่อมาตัรฐานิการปฏิิบัตัิงานิ
ขององค่์กรของผิ้้รับ

•	 ไมตัรีจิตัฯ	นิั�นิจะตั้องสิอดค่ลั้องกับแนิวที่างปฏิิบัตัิของตัลัาด	ไม่บ่อยค่รั�ง	
แลัะไม่ฟุม่เฟอืยหร่อหร้หราเกินิสิมค่วร	

การร้องขอแลัะยอมรับของขวัญแลัะกิจกรรมบันเทิุ่ง

เม่�อเราได้รับไมตัรีที่างธุรกิจ	เราจะ:

•	ตั้องไม่เรียกร้องไมตัรีที่างธุรกิจที่ั�งโดยตัรงหร่อโดยอ้อม	ซ้ึ�งให้ประโยชนิ์ตั่อ
เราหร่อสิมาชิกในิค่รอบค่รัวของเรา	

•	การยอมรับไมตัรีที่างธุรกิจโดยมีข้อตักลังตั่างตัอบแที่นิไม่อาจที่ำาได้	โดย
เฉพาะอย่างยิ�งเม่�อเกี�ยวข้องกับการเช่�อเชิญให้ร่วมที่ำาสัิญญาหร่อเจรจา
สัิญญา

•	อาจยอมรับเฉพาะการเสินิอไมตัรีที่างธุรกิจที่ี�สิอดค่ลั้องกับธรรมเนิียม
ปฏิิบัตัิของตัลัาดที่ี�ค่วรแก่เหตัุแลัะผิลั	แลัะไม่ขัดกับนิโยบายของ	L3Harris	

•	ห้ามรับเงินิสิดหร่อสิิ�งที่ี�เที่ียบเที่่าเงินิสิด	เช่นิ	บัตัรของขวัญ

•	ตั้องปฏิิเสิธหร่อส่ิงค่่นิไมตัรีที่างธุรกิจที่ี�ไม่เหมาะสิม	หร่อหากไม่สิามารถส่ิง
ค่่นิได้ให้ส่ิงไปยังที่ี�ปรึกษาด้านิจริยธรรม	หร่อเจ้าหนิ้าที่ี�ฝ่่ายจริยธรรมแลัะ
กำากับด้แลัการปฏิิบัตัิตัามกฎระเบียบ	

 ทีุ่�สำาคัญ 

ก่อนิทีี่�จะเสินิอให้หร่อยอมรับไมตัรีที่างธุรกิจ	โปรดอ่านินิโยบายของ	L3Harris	
หร่อติัดต่ัอฝ่า่ยกฎหมายเพ่�อขอค่ำาแนิะนิำาเพิ�มเติัม

ค่วามทุ่ี่มเที่แก่ล้ักค้่าแลัะหุ้นิส่ิวนิธุรกิจของเรา
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การวิ�งเต้่นแลัะกิจกรรมทุ่างการเม่อง
การวิ�งเต้ันิเกี�ยวข้องกับการส่ิ�อสิารกับเจ้าหน้ิาทีี่�ฝ่า่ยบริหาร	ทีี่�ค่รอบค่ลุัมสิมาชิกสิภา
นิิติับัญญัติั	หน่ิวยงานิกำากับด้แลั	หร่อเจ้าหน้ิาทีี่�ของตันิ	ในิค่วามพยายามทีี่�จะมีอิที่ธิพลัต่ัอ
การดำาเนิินิการที่างกฎหมายหร่อการบริหารอ่�นิ	ๆ	หลัายประเที่ศห้ามไม่ให้	บริษัที่บริจาค่เงินิทุี่นิ
สิินิค้่าหร่อบริการขององค์่กร	(รวมถึงเวลัาที่ำางานิของพนัิกงานิ)	ไม่ว่าที่างตัรงหร่อที่างอ้อม
ให้กับผ้้ิสิมัค่รหร่อพรรค่การเม่อง	กิจกรรมการวิ�งเต้ันิหากได้รับอนุิญาตัจะอย่้ภายใต้ักฎเฉพาะ
ทีี่�ค่วบคุ่มกิจกรรมแลัะข้อกำาหนิดการรายงานิทีี่�หลัากหลัาย	สิำาคั่ญอย่างยิ�งทีี่�การติัดต่ัอกับเจ้า
หน้ิาทีี่�เกี�ยวกับนิโยบายสิาธารณะหร่อกฎหมายจะต้ัองได้รับการอนุิมัติัแลัะดำาเนิินิการผ่ิานิฝ่า่ย
รัฐกิจสัิมพันิธ์ของ	L3Harris	เพ่�อให้แน่ิใจว่ากิจกรรมการวิ�งเต้ันิดังกล่ัาวไม่ขัดต่ัอลัำาดับค่วาม
สิำาคั่ญขององค์่กรแลัะได้รับการเปดิเผิย

ในิการปฏิิบัติัตัามกฎหมาย	Byrd	Amendment	การสินัิบสินุินิกองทุี่นิ	L3Harris	หร่อการใช้
ที่รัพย์สิินิหร่อสิิ�งอำานิวยค่วามสิะดวกเพ่�อประโยชน์ิของพรรค่การเม่องหร่อผ้้ิสิมัค่ร	แลัะการมี
ส่ิวนิร่วมกับเจ้าหน้ิาทีี่�ของรัฐเกี�ยวกับนิโยบายสิาธารณะแลัะประเด็นิที่างกฎหมายทีี่�ใดก็ได้ในิโลัก
จะต้ัองได้รับการอนุิมัติัล่ัวงหน้ิาจากฝ่า่ยกฎหมายของ	L3Harris

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุ่างการเม่อง
L3Harris	เค่ารพการมีส่ิวนิร่วมส่ิวนิบุค่ค่ลัในิกระบวนิการที่างการเม่องของพนัิกงานิของเรา	
อย่างไรก็ตัาม	การมีส่ิวนิร่วมแลัะการมีส่ิวนิร่วมนัิ�นิต้ัองดำาเนิินิการเปน็ิรายบุค่ค่ลั	ในิเวลัาส่ิวนิ
ตััว	แลัะด้วยค่่าใช้จ่ายของตันิเอง

  ข้อมูลัเพิื่�มเติ่ม: กฎหมาย	Byrd	Amendment	ห้าม
มิให้มีการชำาระเงินิตัามสัิญญาเพ่�อชำาระให้แก่บุค่ค่ลั
ใด	ๆ	ทีี่�มีอิที่ธิพลัหร่อพยายามโน้ิมน้ิาวเจ้าหน้ิาทีี่�
ของฝ่า่ยบริหารหร่อสิาขานิิติับัญญัติัของรัฐบาลั
สิหรัฐอเมริกา	(รวมถึงสิมาชิกของสิภาค่องเกรสิแลัะ
พนัิกงานิของพวกเขา)	ทีี่�เกี�ยวข้องกับการตักลังหร่อ
การแก้ไขสัิญญาของรัฐบาลัสิหรัฐอเมริกา	
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การหลีักเลีั�ยงผ่ลัประโยชุน์ทัุ่บซ้้อน
เราได้รับค่วามไว้วางใจให้ดำาเนิินิการเพ่�อประโยชน์ิส้ิงสุิดของ	L3Harris	ทุ่ี่มเที่
ค่วามพยายามอย่างเต็ัมทีี่�ในิงานิของเราอย่างม่ออาชีพแลัะหลีักเลีั�ยงผิลั
ประโยชน์ิทัี่บซ้้อนิ	“ผิลัประโยชน์ิทัี่บซ้้อนิ”	อาจเกิดขึ�นิได้เม่�อผิลัประโยชน์ิส่ิวนิตััว
ขัดแย้งกันิหร่อด้เหม่อนิจะขัดแย้งกับผิลัประโยชน์ิส้ิงสุิดของบริษัที่

กิจกรรมสิถานิการณ์หร่อค่วามสัิมพันิธ์ใด	ๆ	ทีี่�ขัดแย้ง	หร่อด้เหม่อนิจะขัด
แย้งกับผิลัประโยชน์ิของ	L3Harris	จะต้ัองได้รับการเปดิเผิยโดยทัี่นิทีี่แลัะค่รบ
ถ้วนิ	แม้ว่าเราจะไม่สิามารถแสิดงรายการผิลัประโยชน์ิทัี่บซ้้อนิทีี่�อาจเกิดขึ�นิได้
ทัี่�งหมด	แต่ัตััวอย่างทีี่�พบบ่อย	ได้แก่:

•	การว่าจ้างหร่อการบริหารจัดการสิมาชิกในิค่รอบค่รัว

•	มีค่วามสัิมพันิธ์ที่างธุรกิจกับซ้ัพพลัายเออร์	ผิ้้รับจ้าง	หร่อลั้กค่้าที่ี�มีค่วาม
สัิมพันิธ์ที่างค่รอบค่รัว	ที่างด้านิการเงินิ	หร่อส่ิวนิตััว

•	การมีผิ้้ที่ี�ร้้จักกันิที่างธุรกิจในิฝ่ั� งของค่้่แข่ง	ซ้ัพพลัายเออร์	หร่อลั้กค่้า	หร่อ
การเป็นิพนิักงานิของกลัุ่มข้างตั้นิ

•	การใช้อุปกรณหร่อที่รัพยากรของ	L3Harris	ด้วยจุดประสิงค่อ่�นินิอกเหนิ่อ
จากที่างธุรกิจ

•	 ใช้ประโยชนิ์ส่ิวนิบุค่ค่ลัจากโอกาสิที่างธุรกิจที่ี�ค่้นิพบผิ่านิการใช้ที่รัพย์สิินิของ
บริษัที่	ข้อม้ลัหร่อตัำาแหนิ่งของเรา

•	การได้รับการว่าจ้างโดยบริษัที่แห่งอ่�นิที่ี�มอบสิิที่ธิ์การเข้าถึงที่รัพย์สิินิที่าง
ปัญญาภายนิอกที่ี�เป็นิที่รัพย์สิินิชิ�นิเดียวกันิหร่อเป็นิที่รัพย์สิินิค่ลั้ายค่ลัึงกับ
ที่รัพย์สิินิที่ี�	L3Harris	เป็นิเจ้าของ	กำาลัังพัฒนิา	หร่อมีสิิที่ธิ์เข้าถึงอย้่

 ทีุ่�สำาคัญ 

แม้เราจะเช่�อมั�นิว่าเราปฏิิบัติังานิอย่างถ้กต้ัองเหมาะสิมแล้ัว	บุค่ค่ลัอ่�นิอาจมอง
ว่าค่วามสัิมพันิธ์ส่ิวนิตััวกับพนัิกงานิรายอ่�นิเป็นิผิลัประโยชน์ิทัี่บซ้้อนิ	แลัะต้ัอง
เปิดเผิยต่ัอเจ้าหน้ิาทีี่�ผ้้ิรับผิิดชอบของ	L3Harris					

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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การปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายการค้าทัุ่�วโลัก 
เราส่ิงมอบผิลิัตัภัณฑ์์	บริการโซ้ล้ัชั�นิ	แลัะเที่ค่โนิโลัยีของเราไปยังประเที่ศ
ต่ัาง	ๆ	ทัี่�วโลัก	ด้วยเหตุันีิ�	กิจกรรมของเราจึงอย่้ภายใต้ักฎหมายการค้่าของ
สิหรัฐอเมริกาแลัะกฎหมายระหว่างประเที่ศ	ในิการดำาเนิินิธุรกิจของเรา	เรามุ่ง
มั�นิทีี่�จะปฏิิบัติัตัามกฎหมายเหล่ัานีิ�	รวมถึงกฎหมายทีี่�เกี�ยวข้องกับหัวข้อด้านิ
ล่ัาง					

การนำาเข้าแลัะการส่งออก
ผิลิัตัภัณฑ์์	บริการ	หร่อเที่ค่โนิโลัยีของ	L3Harris	ใดก็ตัามทีี่�สิร้างขึ�นิในิ
ประเที่ศเดียว	แล้ัวส่ิงข้ามพรมแดนิของประเที่ศนัิ�นิถ่อเปน็ิการส่ิงออก	การส่ิง
ออกอาจจับต้ัองไม่ได้	ตััวอย่างเช่นิ	ภายในิสิหรัฐอเมริกา	การถ่ายโอนิข้อม้ลั
ทีี่�ค่วบคุ่มการส่ิงออกที่างอีเมลั	หร่อการสินิที่นิาแบบพบหน้ิากับบุค่ค่ลัทีี่�ไม่ใช่
ชาวสิหรัฐฯ	จะถ่อว่าเปน็ิการส่ิงออก	กฎหมายแลัะข้อบังคั่บการส่ิงออกมักจะ
จำากัดการขายหร่อการถ่ายโอนิข้อม้ลัที่างเที่ค่นิิค่	ฮาร์ดแวร์	หร่อบริการ	
แลัะอาจห้าม	L3Harris	ที่ำาธุรกรรมกับบางฝ่า่ยแลัะบางประเที่ศ	นิอกเหน่ิอ
จากกฎหมายแลัะกฎระเบียบค่วบคุ่มการค้่าของสิหรัฐอเมริกาแล้ัว	ประเที่ศ
ส่ิวนิใหญ่ยังมีข้อบังคั่บทีี่�ค่วบคุ่มการเข้าหร่อนิำาเข้าผิลิัตัภัณฑ์์	บริการแลัะ
เที่ค่โนิโลัยีข้ามพรมแดนิของตันิด้วย

ซึ้�งหมายค่วามว่าเราต้ัอง:

•	ปฏิิบัตัิตัามกฎหมายการนิำาเข้าแลัะส่ิงออกที่ี�ค่วบคุ่มการขนิย้ายสิินิค่้า	ข้อม้ลั	
เที่ค่โนิโลัยี	แลัะบริการด้านิค่วามมั�นิค่งของกองทัี่พหร่อล้ักค้่าพาณิชย์บาง
รายการ	รวมทัี่�งข้อกำาหนิดด้านิการออกใบอนุิญาตัแลัะศุลักากร

•	ที่ำาค่วามเข้าใจว่าเราไม่สิามารถดำาเนิินิธุรกิจกับประเที่ศที่ี�ถ้กค่วำ�าบาตัรของ
สิหรัฐฯ	ที่ั�งที่างตัรงแลัะที่างอ้อม	รวมถึงการจัดหาผิลัิตัภัณฑ์์หร่อบริการ
ที่างที่หารให้กับประเที่ศที่ี�รัฐบาลัสิหรัฐฯ	สัิ�งห้ามอาวุธ

 ทีุ่�สำาคัญ 

ก่อนิทีี่�จะเปิดเผิยข้อม้ลัที่างเที่ค่นิิค่แก่บุค่ค่ลัทีี่�ไม่ใช่ชาวสิหรัฐฯ	หร่อต้ัอนิรับ
บุค่ค่ลัทีี่�ไม่ใช่ชาวสิหรัฐฯ	ในิสิถานิทีี่�ของ	L3Harris	ให้ที่ำาค่วามเข้าใจข้อกำาหนิด
แลัะข้อจำากัดการส่ิงออกทีี่�เกี�ยวข้องทัี่�งหมด	มีบที่ลังโที่ษทีี่�ร้ายแรงสิำาหรับการ
ลัะเมิดกฎหมายการค้่าสิากลั	รวมถึงการส้ิญเสีิยสิิที่ธิพิเศษที่างการส่ิงออก	
ตัลัอดจนิบที่ลังโที่ษทัี่�งที่างแพ่งแลัะที่างอาญา	สิำาหรับค่ำาถามใด	ๆ	โปรด
ติัดต่ัอฝ่า่ยการปฏิิบัติัตัามกฎระเบียบการค้่าสิากลัหร่อฝ่า่ยกฎหมายของ	
L3Harris

หลั
กจ
รร
ยา
บร
รณ

ขอ
ง 

L3
HA

RR
IS

22  ค่วามทุ่ี่มเที่แก่ล้ักค้่าแลัะหุ้นิส่ิวนิธุรกิจของเรา



การควำ�าบาต่ร 
เราทุี่กค่นิต้ัองปฏิิบัติัตัามกฎหมายต่ัอต้ัานิการค่วำ�าบาตัรของสิหรัฐอเมริกา	รวม
ถึงพนัิกงานิของบริษัที่ในิเค่ร่อทีี่�ไม่ใช่สิหรัฐอเมริกา	โดยเฉพาะอย่างยิ�ง	เปน็ิสิิ�งทีี่�
ผิิดกฎหมายในิการทีี่�จะ:

•	 ให้ข้อม้ลัเกี�ยวกับค่วามสัิมพันิธ์ในิอดีตัปัจจุบันิหร่ออนิาค่ตัของบริษัที่ของเรา		
(หร่อบุค่ค่ลัใด	ๆ	)	กับประเที่ศทีี่�ถ้กค่วำ�าบาตัรหร่อบริษัที่ในิบัญชีดำา

•	จา่ยเงนิิ	ให้เกยีรตั	ิหรอ่ยน่ิยนัิเลัตัเตัอรอ์อฟเค่รดติัทีี่�มขีอ้กำาหนิดการค่วำ�าบาตัร

•	ที่ำาสัิญญาที่ี�มีบที่บัญญัตัิค่วำ�าบาตัร

 ทีุ่�สำาคัญ 

ในิกรณีทีี่�เราได้รับค่ำาขอให้เข้าร่วมหร่อสินัิบสินุินิการค่วำ�าบาตัร	เราค่วรรายงานิ
เร่�องนีิ�ไปยังฝ่า่ยกฎหมายของ	L3Harris	ทัี่นิทีี่	เน่ิ�องจากค่ำาขอข้อม้ลัการค่วำ�า
บาตัรทัี่�งหมดจะต้ัองรายงานิไปยังรัฐบาลัสิหรัฐอเมริกา		

การควำ�าบาต่ร การงดเว้นสิทุ่ธิุประโยชุน์ การงดเว้นสิทุ่ธิุการย่�นประมูลั
เราไม่สิามารถดำาเนิินิธุรกิจทีี่�เกี�ยวข้องกับรัฐบาลักับบุค่ค่ลัหร่อ	บริษัที่ใด	ๆ	ทีี่�ถ้ก
ระงับหร่อถ้กโต้ัแย้งภายใต้ักฎหมายแลัะข้อบังคั่บของรัฐบาลัสิหรัฐฯ		

การรักษาความปลัอดภัยธุ่รกรรมทัุ่�วโลัก
เรามุ่งมั�นิทีี่�จะปกปอ้งแลัะรักษาค่วามปลัอดภัยของธุรกรรมทัี่�วโลักของเรา	ตัั�งแต่ั
จุดเริ�มต้ันิไปจนิถึงจุดปลัายที่าง	

การปกปอ้งแลัะรักษาค่วามปลัอดภัยของซั้พพลัายเชนิทัี่�วโลักของเรา
หมายค่วามว่า:

•	 พ่�นิที่ี�บรรทีุ่กสิินิค่้าแลัะพ่�นิที่ี�จัดการสิินิค่้าที่ั�งหมดมีค่วามปลัอดภัย	แลัะ
จำากัดเฉพาะบุค่ลัากรที่ี�ได้รับอนิุญาตัเที่่านิั�นิ

•	 เราปกป้องข้อม้ลัธุรกรรมระหว่างประเที่ศของเราจากการส้ิญหายหร่อ
การใช้ในิที่างที่ี�ผิิด	รวมถึงองค่์ประกอบข้อม้ลัที่ั�งหมดแลัะเอกสิารเชิง
พาณิชย์ให้ถ้กตั้องแลัะสิมบ้รณ์

•	การจัดส่ิงที่ั�วโลักที่ั�งหมดปราศจากแมลังแลัะสิารปนิเปื� อนิอ่�นิ	ๆ
•	ยานิพาหนิะที่ั�งหมดที่ี�ใช้ในิการขนิส่ิงสิินิค่้าบรรทีุ่ก	L3Harris	อย้่ในิสิภาพ
ที่ี�ใช้งานิได้ดี	ปลัอดภัย	แลัะมั�นิค่ง

•	ซ้ัพพลัายเออร์ของ	L3Harris	ที่ั�งหมดแลัะผิ้้ให้บริการด้านิซ้ัพพลัายเชนิ
ตัอ้งปฏิบิตััติัามมาตัรฐานิการรกัษาค่วามปลัอดภยัสิินิค่า้บรรทุี่กแลัะขอ้ม้ลั

 ทีุ่�สำาคัญ 

เป็นิสิิ�งสิำาคั่ญทีี่�เราจะต้ัองตัรวจสิอบธุรกรรมระหว่างประเที่ศทัี่�งหมดอย่าง
ระมัดระวัง	แลัะรายงานิกิจกรรมทีี่�น่ิาสิงสัิยหร่อผิิดปกติัต่ัอเจ้าหน้ิาทีี่�ผ้้ิรับ
ผิิดชอบของ	L3Harris	ทัี่นิทีี่

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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พื่นักงานของ L3Harris เปน็สินทุ่รัพื่ย์ทีุ่�ลัำ�าค่าทีุ่�ส่ดของบริษัทุ่ เราได้ผ่สานความ
สามารถ ความคิด ประสบการณ์ แลัะภูมิหลัังอันหลัากหลัายเข้าด้วยกันเพ่ื่�อส่ง
มอบโซ้ลูัชัุนทีุ่�ดีทีุ่�ส่ดให้กับลูักค้าของเรา เรารู้ว่าการปฏิิบัติ่ต่่อผู้่อ่�นด้วยความเคารพื่
แลัะด้วยความซ่้�อสัต่ย์ในทุ่่กสิ�งทีุ่�เราทุ่ำา เป็นพ่ื่�นฐานของความสำาเร็จโดยรวมของ
เราในฐานะองค์กร

ความทุ่่่มเทุ่แก่่ก่่นแลูะก่่น



การรักษาสถานทีุ่�ทุ่ำางานให้ปลัอดภัยแลัะเอ่�อต่่อส่ขภาพื่ 
เรามุ่งมั�นิทีี่�จะดำาเนิินิงานิแลัะกิจกรรมในิลัักษณะทีี่�ให้แลัะรักษาสิภาพการที่ำางานิ
ทีี่�ปลัอดภัยแลัะดีต่ัอสุิขภาพ	ตัรวจสิอบให้แน่ิใจว่าได้ปฏิิบัติัตัามกฎหมาย	
นิโยบาย	ขั�นิตัอนิการค่วบคุ่มภายในิ	แลัะกฎระเบียบด้านิสุิขภาพค่วามปลัอดภัย
แลัะค่วามปลัอดภัยทีี่�เกี�ยวข้องทัี่�งหมด	ระมัดระวังเกี�ยวกับค่วามเสีิ�ยงต่ัาง	ๆ	
อย่างดี	แลัะ:		

•	ปฏิิบัตัิตัามขั�นิตัอนิแลัะการฝ่ึกอบรมด้านิค่วามปลัอดภัย

•	 เข้าใจมาตัรการเร่�องการค่วบคุ่มสิิ�งอันิตัรายแลัะค่วามปลัอดภัยก่อนิเริ�มงานิ

•	หยุดที่ำางานิ	หากเราร้้สึิกว่าไม่สิามารถปฏิิบัตัิงานิได้อย่างปลัอดภัย

•	แจ้งข้อสิงสัิยหร่อข้อกังวลัใด	ๆ	ไปยังหัวหนิ้างานิของเรา	ตััวแที่นิฝ่่ายสิิ�ง
แวดลั้อม	สุิขภาพ	แลัะค่วามปลัอดภัย	หร่อสิมาชิกฝ่่ายบริหาร

•	รายงานิการบาดเจ็บ	ค่วามเจ็บป่วย	เหตัุการณ์ที่ี�เก่อบเป็นิอุบัตัิเหตัุ	หร่อ
เหตัุการณ์ด้านิค่วามปลัอดภัยอ่�นิ	ๆ	ที่ันิที่ี

 ทีุ่�สำาคัญ 

รายงานิการบาดเจ็บทีี่�เกี�ยวข้องกับการที่ำางานิ	หร่อสิภาพการที่ำางานิทีี่�ไม่
ปลัอดภัยทีี่�เกิดขึ�นิจริงหร่อทีี่�อาจเกิดขึ�นิทัี่นิทีี่ต่ัอเจ้าหน้ิาทีี่�ผ้้ิรับผิิดชอบของ
	L3Harris	

สถานทีุ่�ทุ่ำางานปลัอดความร่นแรง 
ค่วามมุ่งมั�นิทีี่�จะรักษาค่วามปลัอดภัยส่ิวนิหนึิ�งของ	L3Harris	ค่่อการรักษา
สิถานิทีี่�ที่ำางานิของเราให้ปลัอดจากการใช้ค่วามรุนิแรงที่างร่างกาย	ค่วาม
รุนิแรงในิทีี่�ที่ำางานิมีหลัายร้ปแบบ	อย่างเช่นิ:		

•	การข้่ว่าจะใช้ค่วามรุนิแรงกับบุค่ค่ลัหร่อที่รัพย์สิินิ	

•	การแอบเฝ่้าตัิดตัามหร่อการคุ่กค่ามในิร้ปแบบอ่�นิ

•	ค่วามรุนิแรงในิค่รอบค่รัวย่อมส่ิงผิลัมาถึงสิถานิที่ี�ที่ำางานิ

•	การสิร้างค่วามเสีิยหายตั่อที่รัพย์สิินิ

 ทีุ่�สำาคัญ 

ห้ามใช้อาวุธในิสิถานิทีี่�ที่ำางานิโดยไม่ได้รับการอนุิมัติัโดยเฉพาะแลัะชัดเจนิ	หาก
เราพบเห็นิหร่อรับที่ราบว่าอาจมีเหตุัทีี่�เป็นิภัยคุ่กค่ามเกิดขึ�นิ	โปรดติัดต่ัอเจ้า
หน้ิาทีี่�ผ้้ิรับผิิดชอบของ	L3Harris	โดยด่วนิ	

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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สถานทีุ่�ทุ่ำางานปลัอดการใชุ้สารเสพื่ติ่ด 
การใช้สิารค่วบคุ่ม	(ยาใบสัิ�งยา)	หร่อแอลักอฮอล์ัโดยไม่ได้รับอนุิญาตัอาจก่อให้เกิดค่วามเสีิ�ยงต่ัอค่วาม
ปลัอดภัยอย่างร้ายแรง	ห้ามมิให้มีการค่รอบค่รอง	จำาหน่ิาย	หร่อใช้สิารค่วบคุ่มทีี่�ไม่ได้รับอนุิญาตั	หร่อ
อย่้ภายใต้ัอิที่ธิพลัของสิารค่วบคุ่มทีี่�ไม่ได้รับอนุิญาตัดังกล่ัาวในิเวลัางานิบริษัที่	ในิสิถานิทีี่�ของบริษัที่	
หร่ออย่้ในิงานิทีี่�บริษัที่ให้การสินัิบสินุินิ

ห้ามมิให้ด่�มแอลักอฮอล์ัในิสิถานิทีี่�ของบริษัที่	หร่อเม่�อดำาเนิินิธุรกิจของบริษัที่	ยกเว้ณในิกรณีทีี่�ด่�มในิ
ปริมาณพอดีในิงานิกิจกรรมที่างธุรกิจทีี่�ได้รับอนุิญาตัแล้ัว	ไม่ว่าในิกรณีใด	เราทุี่กค่นิต้ัองรับผิิดชอบ
ในิการตัรวจสิอบให้แน่ิใจว่าประสิิที่ธิภาพแลัะการตััดสิินิของเราจะปราศจากแอลักอฮอล์ัในิช่วงเวลัา
ที่ำางานิ

การสนับสน่นความหลัากหลัาย การไม่คิดอคติ่แบ่งแยก แลัะความเคารพื่ต่่อ
กันในสถานทีุ่�ทุ่ำางาน 
เราขอขอบคุ่ณทีี่�ทุี่กค่นิในิ	L3Harris	ได้นิำาภ้มิหลัังแลัะมุมมองทีี่�เปน็ิเอกลัักษณ์เข้ามาหลัอมรวมกันิ	
เช่นิเดียวกับชุดของค่วามสิามารถทีี่�ไม่เหม่อนิใค่ร	การใช้ประโยชน์ิจากค่วามหลัากหลัายของเราสิร้าง
โซ้ล้ัชันิทีี่�เปน็ินิวัตักรรมใหม่	แลัะปรับปรุงการให้บริการล้ักค้่าระดับโลักของเรา

เราปฏิิบัติัต่ัอผ้้ิค่นิอ่�นิอย่างซ่้�อสัิตัย์	เปน็ิธรรม	แลัะให้ค่วามเค่ารพต่ัอผ้้ิอ่�นิ	เราสิร้างสิภาพแวดล้ัอมทีี่�ไม่มี
อค่ติัแบ่งแยก	ซึ้�งให้ค่วามสิำาคั่ญกับค่วามหลัากหลัายในิผ้้ิค่นิแลัะมุมมอง	เราประสิบค่วามสิำาเร็จได้ด้วย
ค่วามร่วมม่อแลัะค่วามมุ่งมั�นิทีี่�จะบรรลุัวัตัถุประสิงค์่ร่วมกันิทีี่�กำาหนิดไว้		เราพยายามทีี่�จะจัดให้มีสิภาพ
แวดล้ัอมในิการที่ำางานิทีี่�ทุี่กค่นิสิามารถปฏิิบัติังานิได้อย่างมีประสิิที่ธิภาพแลัะบรรลุัศักยภาพของตันิ
อย่างเต็ัมทีี่�	

 ทีุ่�สำาคัญ 

เราทุี่กค่นิมีหน้ิาทีี่�รับผิิดชอบในิการสิร้างบรรยากาศ
แห่งค่วามไว้วางใจแลัะค่วามเค่ารพต่ัอผ้้ิอ่�นิ	แลัะส่ิง
เสิริมสิภาพแวดล้ัอมในิสิถานิทีี่�ที่ำางานิทีี่�มีประสิิที่ธิผิลั
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การหลีักเลีั�ยงการค่กคาม 
L3Harris	จะไม่ยอมให้มีการล่ัวงลัะเมิดทุี่กประเภที่รวมทัี่�งที่างร่างกาย
แลัะอารมณ์ซึ้�งพุ่งเปา้ไปทีี่�	เช่�อชาติั	เพศ	รสินิิยมที่างเพศ	ศาสินิา	ค่วาม
ทุี่พพลัภาพ	อายุหร่อลัักษณะส่ิวนิบุค่ค่ลัอ่�นิ	ๆ	ทีี่�ได้รับการคุ้่มค่รอง	สิิ�งนีิ�
ค่รอบค่ลุัมถึงเพ่�อนิร่วมงานิ	ซั้พพลัายเออร์	ล้ักค้่า	แลัะใค่รก็ตัามทีี่�ที่ำาธุรกิจ
กับบริษัที่	ข้อห้ามนีิ�ยังค่รอบค่ลุัมนิอกเหน่ิอจากสิถานิทีี่�ที่ำางานิ	ไปยังสิถานิทีี่�
ทีี่�เกี�ยวข้องกับงานิ	เช่นิ	การเดินิที่างเพ่�อธุรกิจ	การประชุมแลัะกิจกรรมที่าง
สัิงค่มทีี่�เกี�ยวข้อง	แลัะบนิส่ิ�ออิเล็ักที่รอนิิกส์ิรวมถึงบล็ัอก	การส่ิงข้อค่วาม	การ
ส่ิงข้อค่วามโต้ัตัอบแบบทัี่นิทีี่	แลัะโซ้เชียลัมีเดีย	การคุ่กค่ามเปน็ิสิิ�งทีี่�ตัรงกันิ
ข้ามกับ	ค่่านิิยมของเรา	ซึ้�งสิร้างสิภาพแวดล้ัอมในิการที่ำางานิทีี่�น่ิารังเกียจหร่อ
เปน็ิอันิตัราย	แลัะแที่รกแซ้งการปฏิิบัติังานิ

 ทีุ่�สำาคัญ 

เราทุี่กค่นิต่ัางถ้กค่าดหวังให้ส่ิงเสิริมวัฒนิธรรมการแสิดงค่วามเค่ารพแลัะหลีัก
เลีั�ยงพฤติักรรมใด	ๆ	ทีี่�อาจถ้กมองว่าเป็นิการคุ่กค่ามหร่อการเล่ัอกปฏิิบัติัในิ
ที่างใดที่างหนึิ�ง	หากเรามีค่ำาถามเพิ�มเติัมเกี�ยวกับการเค่ารพต่ัอผ้้ิอ่�นิในิสิถานิทีี่�
ที่ำางานิ	โปรดด้นิโยบายของ	L3Harris	ทีี่�เกี�ยวข้องกับหัวข้อเหล่ัานีิ�	หร่อติัดต่ัอ
หาเจ้าหน้ิาทีี่�ผ้้ิรับผิิดชอบของ	L3Harris	โดยด่วนิ

การป้องกันการเล่ัอกปฏิิบัติ่
ในิฐานิะนิายจ้างทีี่�ให้โอกาสิอย่างเท่ี่าเทีี่ยมกันิ	L3Harris	มุ่งมั�นิทีี่�จะปฏิิบัติัต่ัอ
พนัิกงานิแลัะผ้้ิสิมัค่รงานิทุี่กค่นิด้วยค่วามเค่ารพแลัะให้เกียรติัผ้้ิอ่�นิ	แลัะรักษา
สิถานิทีี่�ที่ำางานิทีี่�ปราศจากการเล่ัอกปฏิิบัติัโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	เรารับสิมัค่ร	
ว่าจ้าง	พัฒนิา	เล่ั�อนิตัำาแหน่ิง	ลังโที่ษ	แลัะให้เง่�อนิไขการจ้างงานิอ่�นิ	ๆ	โดย
ไม่ค่ำานึิงถึงเช่�อชาติั	สีิผิิว	ศาสินิา	ชาติักำาเนิิด	เพศ	(รวมถึงการตัั�งค่รรภ์	การ
ค่ลัอดบุตัร	การให้นิมบุตัรหร่อสิภาวะที่างการแพที่ย์ทีี่�เกี�ยวข้อง)	อายุ	ค่วาม
ทุี่พพลัภาพ	ค่วามผิิดปกติัที่างพันิธุกรรม	สิถานิะค่วามโน้ิมเอียงรับโรค่หร่อการ
เป็นิพาหะ	สิถานิภาพสิมรสิหร่อค่้่ชีวิตั	สิถานิะที่หารผ่ิานิศึก	รสินิิยมที่างเพศ	
อัตัลัักษณ์ที่างเพศหร่อการแสิดงออกที่างเพศ	หร่อสิถานิะทีี่�ได้รับการคุ้่มค่รอง
อ่�นิ	ๆ	นิอกจากนีิ�	เรายังจัดหาทีี่�พักทีี่�เหมาะสิมให้กับพนัิกงานิแลัะผ้้ิสิมัค่รทีี่�มี
คุ่ณสิมบัติัตัามทีี่�กฎหมายกำาหนิด

ค่วามทุ่ี่มเที่แก่กันิแลัะกันิ

ตั่วอย่างบางส่วนของการค่กคามอาจรวมถึงแต่่ไม่จำากัดเฉพื่าะ:

• การแกล้ัง การใชุ้คำาขู่ การกระทุ่ำาข่มขู่

•  การวิจารณ์หร่อแสดงทุ่่าทีุ่ส่อไปในเร่�องทุ่างเพื่ศ การถามหร่อสนทุ่นา
เกี�ยวกับกิจกรรมทุ่างเพื่ศ หร่อการเรียกร้องให้ร่วมกิจกรรมทุ่างเพื่ศ

• การแต่ะต้่องเน่�อตั่วโดยไม่ได้ยินยอมหร่อไม่เหมาะสม

•  การส่งข้อความ/อีเมลัทีุ่�วิจารณ์ ล้ัอเลีัยน หร่อรูปภาพื่ทีุ่�สร้างความข่่น
เค่อง

นิยาม

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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การค้่มครองข้อมูลัแลัะความเปน็ส่วนตั่วของพื่นักงาน 
L3Harris	มุ่งมั�นิทีี่�จะปกป้องค่วามเป็นิส่ิวนิตััวของข้อม้ลัทีี่�อย่้ในิค่วามคุ้่มค่รอง
ของเรา	เฉพาะพนัิกงานิ	ผ้้ิทีี่�ได้รับอนุิญาตัแลัะมีเหตุัผิลัเกี�ยวกับงานิเท่ี่านัิ�นิทีี่�
สิามารถเข้าถึงข้อม้ลัส่ิวนิบุค่ค่ลัทีี่�สิามารถระบุตััวตันิได้	(“	PII”)	เช่นิ	บุค่ลัากร
ของบริษัที่แลัะเวชระเบียนิ	บันิทึี่กบุค่ลัากรแลัะเวชระเบียนิค่วรมีเฉพาะข้อม้ลั
ทีี่�จำาเปน็ิสิำาหรับวัตัถุประสิงค์่ทีี่�เกี�ยวข้องกับการจ้างงานิเท่ี่านัิ�นิ	หลัายประเที่ศ
มีกฎหมายทีี่�เข้มงวดในิการปกป้อง	PII	ทีี่�เกี�ยวข้องกับพนัิกงานิของเราแลัะ
บุค่ค่ลัอ่�นิ	ๆ	แลัะเราต้ัองปกปอ้งข้อม้ลันีิ�	ซึ้�งหมายค่วามว่าเราต้ัอง:

•	 เข้าถึง	รวบรวม	ใช้	หร่อแบ่งปันิข้อม้ลั	PII	ด้วยเหตัุผิลัที่างธุรกิจที่ี�ชอบด้วย
กฎหมายเที่่านิั�นิ

•	ดำาเนิินิการตัามมาตัรการคุ่้มค่รอง	PII	ไม่ให้ส้ิญหาย	ถ้กใช้ในิที่างที่ี�ผิิด	หร่อ
มีผิ้้เข้าถึงโดยไม่ได้รับสิิที่ธิ์อนิุญาตั

•	 ใช้ค่วามระมัดระวังเป็นิพิเศษเม่�อถ่ายโอนิ	PII	ไปยังบุค่ค่ลัภายนิอกที่ี�ได้รับ
อนิุญาตั	แลัะใช้ข้อตักลังการไม่เปิดเผิยข้อม้ลั	ข้อสัิญญา	หร่อมาตัรการที่ี�
ค่ลั้ายกันิเพ่�อปกป้องข้อม้ลั

•	 เก็บรักษาแลัะจัดเก็บบันิที่ึกข้อม้ลัตัามข้อกำาหนิดที่างกฎหมาย

สิำาหรับข้อม้ลัเพิ�มเติัม	โปรดด้ทีี่�นิโยบายของ	L3Harris	ในิกรณีทีี่�รับที่ราบหร่อ
สิงสัิยว่ามีการลัะเมิดข้อม้ลั	ให้รายงานิเร่�องดังกล่ัาวต่ัอเจ้าหน้ิาทีี่�ผ้้ิรับผิิดชอบ
ของ	L3Harris	โดยด่วนิ	

 

“PII” ค่อ ข้อมูลัใด ๆ ทีุ่�เรารวบรวมหร่อประมวลัผ่ลัทีุ่�สามารถใชุ้ในการระบ่
ค้นหาหร่อติ่ดต่่อบ่คคลัหร่อนิติ่บ่คคลั ตั่วอย่างบางส่วนของ PII ได้แก่ แต่่
ไม่จำากัดเฉพื่าะ:

•  หมายเลัขประจำาตั่ว เชุ่น หมายเลัขประกันสังคม หมายเลัข
หนังส่อเดินทุ่างแลัะใบอน่ญาต่ขับขี�

• ข้อมูลัทุ่างการเงินแลัะหมายเลัขบัต่รเครดิต่

• ทีุ่�อยู่

• วัน เด่อน ปี เกิด

• นามสก่ลัเดิมของมารดา

นิยาม
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การปกปอ้งข้อมูลัทุ่รัพื่ย์สิน 
ทีี่�	L3Harris	เราเปน็ิเจ้าของ	สิร้าง	แลัะเข้าถึงข้อม้ลัจำานิวนิมาก	เพ่�อให้
สิอดค่ล้ัองกับนิโยบายของบริษัที่แลัะกฎหมายค่วามเปน็ิส่ิวนิตััวของข้อม้ลั	เรา
ต้ัองปกปอ้งแลัะจัดการข้อม้ลัในิร้ปแบบทีี่�เปน็ิลัายลัักษณ์อักษร	อิเล็ักที่รอนิิกส์ิ	
หร่อร้ปแบบอ่�นิใดอย่างเหมาะสิม	ไม่ว่าจะได้มาจากหร่อเกี�ยวข้องกับ	L3Harris	
หร่อบุค่ค่ลัทีี่�สิามใด	ๆ	รวมถึงซั้พพลัายเออร์แลัะล้ักค้่าของเรา	ซึ้�งหมายค่วามว่า
เรา:

•	 ไม่ค่วรเปิดเผิยหร่อใช้ข้อม้ลัที่ี�เป็นิกรรมสิิที่ธิ์ใด	ๆ	โดยไม่ได้รับอนิุญาตัอย่าง
เหมาะสิม	การอนิุญาตัแลัะ	"จำาเป็นิตั้องที่ราบ"	ภาระผิ้กพันินิี�ค่งอย้่ตัลัอดการ
จ้างงานิที่ั�งหมดของเราแลัะหลัังจากนิั�นิ

•	ปฏิิบัตัิตัามข้อตักลังการไม่เปิดเผิยข้อม้ลั

•	 เก็บรักษาเค่ร่�องหมายสิินิที่รัพย์ของบริษัที่ฯ

•	ตัรวจสิอบให้แนิ่ใจว่าได้ส่ิงข้อม้ลัที่างเที่ค่นิิค่แลัะซ้อฟตั์แวร์ที่ั�งหมดที่ี�ให้แก่
ลั้กค่้านิั�นิมีเค่ร่�องหมายกำากับสิิที่ธิในิข้อม้ลัที่ี�ถ้กตั้อง

•	 ใช้วิธีการส่ิงข้อม้ลัที่ี�ปลัอดภัยที่ี�เหมาะสิมแลัะได้รับการอนิุมัตัิเม่�อส่ิงอีเมลัข้อม้ลั
ที่ี�เป็นิที่รัพย์สิินิ

•	ห้ามค่ัดลัอกข้อม้ลัที่ี�เป็นิกรรมสิิที่ธิ์ลังในิไซ้ตั์ที่ี�เข้าถึงอินิเที่อร์เนิ็ตัได้	เว้นิแตั่จะ
มีการใช้การป้องกันิไฟลั์แลัะข้อตักลังของบริษัที่ที่ี�เหมาะสิม	ซ้ึ�งรวมถึงการใช้
ระบบแลัะบริการบนิค่ลัาวด์

•	 รายงานิการส้ิญหายหร่อลัะเมิดข้อม้ลัที่ี�เป็นิกรรมสิิที่ธิ์ที่ี�อาจเกิดขึ�นิตั่อเจ้า
หนิ้าที่ี�ผิ้้รับผิิดชอบของ	L3Harris	

 ทีุ่�สำาคัญ 
ห้ามส่ิงหร่อเปดิเผิยข้อม้ลัทีี่�เปน็ิกรรมสิิที่ธ์ิผ่ิานิที่างอีเมลัส่ิวนิบุค่ค่ลั	อุปกรณ์ทีี่�ไม่ใช่
ของ	L3Harris	หร่อแพลัตัฟอร์มออนิไลัน์ิ	(เช่นิ	ส่ิ�อแบบถอดได้	ค่อมพิวเตัอร์ส่ิวนิ
บุค่ค่ลั	บริการแชร์ไฟล์ั	ซ้อฟต์ัแวร์การประชุมผ่ิานิวิดีโอ)	โดยไม่ได้รับอนุิญาตั

การปกป้องข้อมูลัทีุ่�เปน็ความลัับ 
เราทุี่กค่นิมีค่วามรับผิิดชอบในิการที่ำาค่วามเข้าใจค่วามลัะเอียดอ่อนิของข้อม้ลั
ทีี่�ไว้วางใจให้เราด้แลั	ในิหลัาย	ๆ	ค่รั�ง	รัฐบาลัทีี่�เราที่ำางานิด้วยได้อนุิญาตัให้เรา
เข้าถึงข้อม้ลัทีี่�เป็นิค่วามลัับ	ซึ้�งจำาเป็นิต้ัองมีการจัดการแลัะข้อผ้ิกพันิอย่างต่ัอ
เน่ิ�องในิการปกปอ้งข้อม้ลัดังกล่ัาวตัลัอดเวลัา	มีกฎหมายแลัะข้อบังคั่บมากมายทีี่�
เกี�ยวข้องกับการปกป้องข้อม้ลัทีี่�เป็นิค่วามลัับ	ซึ้�งมีค่วามซั้บซ้้อนิแลัะแตักต่ัางกันิ
ไปในิแต่ัลัะประเที่ศแลัะหน่ิวยงานิของรัฐ	เราต้ัองศึกษากฎหมายแลัะระเบียบข้อ
บังคั่บเหล่ัานีิ�ให้คุ้่นิเค่ย	แลัะปฏิิบัติัตัามแนิวที่างปฏิิบัติัด้านิค่วามปลัอดภัยทีี่�ระบุไว้
ในิสัิญญาของเรา	หร่อโดยหน่ิวยงานิของรัฐหร่อประเที่ศ	ทีี่�เกี�ยวข้องอย่างใกล้ั
ชิด

ค่วามทุ่ี่มเที่แก่กันิแลัะกันิ

“ข้อมูลัทีุ่�เปน็กรรมสิทุ่ธิุ�” หมายถึง ข้อมูลัทีุ่�เปน็ทุ่รัพื่ย์สิน ข้อมูลัลัับ 
ทุ่รัพื่ย์สินทุ่างปัญญา หร่อข้อมูลัความลัับทุ่างการค้า ไม่ว่าจะมีการทุ่ำา
เคร่�องหมายหร่อไม่ในรูปแบบใดก็ต่ามซึ้�งยังไม่เป็นทีุ่�รับรู้ต่่อสาธุารณะ  
รวมถึงข้อมูลัทีุ่�ได้รับจากบ่คคลัทีุ่�สามซึ้�งเรามีภาระผู่กพัื่น 
ทีุ่�จะต้่องเก็บเปน็ความลัับ ซึ้�งรวมถึงแต่่ไม่จำากัดเพีื่ยงข้อมูลัเกี�ยวกับการ
เงิน แผ่นธุ่รกิจ ข้อเสนอ ลูักค้า ผู้่ขาย พื่นักงานแลัะค่าต่อบแทุ่น  
ภาพื่วาด สิ�งประดิษฐ์ กระบวนการประดิษฐ์ การวิจัย ซ้อฟต์่แวร์  
ข้อมูลัจำาเพื่าะทุ่างเทุ่คนิค แลัะผ่ลัการทุ่ดสอบ 

นิยาม

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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การรักษาความปลัอดภัยให้แก่สินทุ่รัพื่ย์แลัะอาคารสถานทีุ่�
ของบริษัทุ่
เราแต่ัลัะค่นิเปน็ิผ้้ิรับผิิดชอบต่ัอการคุ้่มค่รองสิินิที่รัพย์ของ	L3Harris	แลัะ
สิินิที่รัพย์ทีี่�ล้ักค้่าของเราจัดหามาให้	เพ่�อไม่ให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับสิิที่ธ์ิ
อนุิญาตั	การฉ้อโกง	การลัักขโมย	การส้ิญหาย	หร่อการนิำาไปใช้ในิที่างทีี่�ผิิด	
ซึ้�งหมายค่วามว่าเรา:

•	 รายงานิข้อสิงสัิยเกี�ยวกับการโจมตัีที่างไซ้เบอร์ที่ันิที่ี	(เช่นิ	อีเมลัฟชิชิ�ง)	
การฉ้อโกง	การโจรกรรม	การส้ิญหาย	หร่อการนิำาที่รัพย์สิินิ	L3Harris	ไป
ใช้ในิที่างที่ี�ผิิด

•	ตัรวจสิอบให้แนิ่ใจว่าการป้องกันินิั�นิสิอดค่ลั้องกับคุ่ณค่่าแลัะระดับค่วาม
ลัะเอียดอ่อนิของข้อม้ลั	(เช่นิ	การค่วบคุ่มการเข้าถึงที่ี�เหมาะสิมสิำาหรับ
ข้อม้ลัแลัะระบบที่ี�จัดเก็บหร่อส่ิงข้อม้ลั)

•	 ใช้แลัะจัดการที่รัพย์สิินิที่ี�มอบให้โดยลั้กค่้าจากภาค่รัฐหร่อบุค่ค่ลัภายนิอก
อ่�นิโดยสิอดค่ลั้องกับข้อกำาหนิดของข้อตักลังหร่อสัิญญา	

•	ค่่นิที่รัพย์สิินิตั่าง	ๆ	ของ	L3Harris	ไม่ว่าจะเป็นิไฟลั์หร่อข้อม้ลัใด	ๆ	เม่�อ
สัิญญาจ้างของเราที่ี�	L3Harris	สิิ�นิสุิดลังแลั้ว	

การใชุ้ระบบข้อมูลัของบริษัทุ่ 
ระบบสิารสินิเที่ศของเรามีค่วามสิำาคั่ญต่ัอกิจกรรมที่างธุรกิจในิแต่ัลัะวันิของ
เรา	แลัะเราต้ัองใช้อย่างมีค่วามรับผิิดชอบ		
ดังนัิ�นิ	อย่าล่ัมว่า:

•	ห้ามแบ่งปันิรหัสิผิ่านิ
•	รักษาค่อมพิวเตัอร์	ส่ิ�อแบบถอดได้	แลัะโที่รศัพที่์ม่อถ่อให้ปลัอดภัย
•	หลัีกเลัี�ยงเว็บไซ้ตั์อินิเที่อร์เนิ็ตัที่ี�ไม่เหมาะสิม
•	ห้ามตัิดตัั�งฮาร์ดแวร์หร่อซ้อฟตั์แวร์ที่ี�ไม่ได้รับการอนิุมัตัิ

•	 ให้รายงานิการส้ิญหาย	การใช้หร่อการเข้าถึงระบบข้อม้ลัของบริษัที่อย่างไม่
เหมาะสิม	ซ้ึ�งรวมถึงอุปกรณ์ส่ิ�อสิารเค่ลั่�อนิที่ี�	โที่รศัพที่์	แลั็ปที่็อป	ค่ีย์การ์ด	
รหัสิผ้้ิใช้	แลัะรหัสิผ่ิานิให้เจ้าหน้ิาทีี่�ผ้้ิรับผิิดชอบของ	L3Harris	ได้รับที่ราบ
โดยทัี่นิทีี่			

เม่�อที่ำางานิในิสิถานิทีี่�ราชการหร่อเม่�อได้รับอนุิญาตัให้เข้าถึงระบบข้อม้ลัของ
รัฐบาลั	เราต้ัองเข้าใจแลัะปฏิิบัติัตัามขั�นิตัอนิแลัะข้อกำาหนิดการใช้งานิทัี่�งหมด
อย่างเค่ร่งค่รัด

 ทีุ่�สำาคัญ 

L3Harris	ขอสิงวนิสิิที่ธ์ิในิการตัรวจสิอบหร่อบันิทึี่กเน่ิ�อหาการส่ิ�อสิารเพ่�อ
ตัรวจสิอบการปฏิิบัติัตัามนิโยบาย	หร่อด้วยเหตุัผิลัอ่�นิ	ๆ	ที่างธุรกิจทีี่�ชอบด้วย
กฎหมาย
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การเก็บบันทึุ่กข้อมูลัทุ่างธุ่รกิจแลัะการเงินให้ถูกต้่องต่าม
จริง 
เราต้ัองค่วามถ้กต้ัองแลัะสิมบ้รณ์ของข้อม้ลัในิบันิทึี่กที่างธุรกิจแลัะการเงินิให้
ตัรงตัามกฎหมายแลัะข้อบังคั่บของสิหรัฐอเมริกาแลัะนิานิาชาติั		

• ความถูกต่้องสมบูรณ์ทุ่างด้านการเงิน: การบันิที่ึกแลัะรายงานิธุรกรรม
ที่างการเงินิของเราอย่างตัรงไปตัรงมาถ้กตั้องแลัะตัรงเวลัามีค่วามสิำาค่ัญ
ตั่อช่�อเสีิยงของ	L3Harris	ธุรกรรมที่างการเงินิที่ั�งหมดจะถ้กบันิที่ึกลังในิ
สิมุดบัญชีแลัะบันิที่ึกของ	L3Harris	โดยใช้มาตัรฐานิการบัญชีที่้องถิ�นิแลัะ
ปรับปรุงตัามหลัักการบัญชีที่ี�ยอมรับโดยที่ั�วไปของสิหรัฐอเมริกา	หากเรา
มีเหตัุผิลัใด	ๆ	ที่ี�เช่�อได้ว่าบันิที่ึกไม่ถ้กตั้องหร่อที่ำาให้เข้าใจผิิด	โปรดตัิดตั่อ 
เจ้าหนิ้าที่ี�ผิ้้รับผิิดชอบของ	L3Harris

• การเก็บรักษาเอกสาร: เราจำาเป็นิตั้องเก็บรักษาบันิที่ึกที่างธุรกิจ	เช่นิ	
ข้อม้ลัที่างการเงินิแลัะการย่�นิเอกสิารต่ัอรัฐบาลั	แลัะบันิทึี่กอ่�นิ	ๆ	ทีี่�สิร้าง
ขึ�นิภายในิขอบเขตัของธุรกิจของเรา	ภายในิระยะเวลัาทีี่�กำาหนิด	หากเรามี
ค่ำาถามว่าจะเก็บรักษาระเบียนิข้อม้ลัหร่อไม่	โปรดศึกษานิโยบายของ	
L3Harris	ทีี่�เกี�ยวข้องกับการเก็บรักษาแลัะการที่ำาลัายระเบียนิข้อม้ลั	หร่อ
ติัดต่ัอฝ่า่ยกฎหมายของ	L3Harris

• การปฏิิบัต่ิต่ามการเก็บรักษาเอกสารต่ามกฎหมาย:	มีบางค่รั�งที่ี�เราตั้อง
ปฏิิบัตัิตัามข้อค่วรระวังเพิ�มเตัิมเกี�ยวกับการเก็บรักษาบันิที่ึกข้อม้ลั	เช่นิ	
ในิกรณีของการสิอบสิวนิเป็นิการภายของภาค่รัฐหร่อการดำาเนิินิค่ดีที่าง
กฎหมาย	ในิสิถานิการณ์เช่นินีิ�เราจะต้ัองปฏิิบัติัตัามค่ำาแนิะนิำาในิการเก็บ
รักษาทีี่�ระบุโดยฝ่า่ยกฎหมาย	หากเรามีค่ำาถามใด	ๆ	เกี�ยวกับค่วามรับผิิด
ชอบของเราในิการรักษาบันิทึี่กโปรดติัดต่ัอฝ่า่ยกฎหมายของ	L3Harris	

• การส่งรายงานค่าใชุ้จ่ายทุ่ี�ถูกต่้องต่ามความเป็นจริง:	การที่ำารายงานิ
ค่่าใช้จ่ายที่ั�งหมดให้ถ้กตั้องแลัะภายในิเวลัาที่ี�กำาหนิดเป็นิเร่�องสิำาค่ัญ	ซ้ึ�ง
หมายค่วามว่าเรา:	

	– เก็บค่่าใช้จ่ายที่ั�งหมดอย่างถ้กตั้องจากหมายเลัขชำาระค่่าใช้จ่ายแลัะ
สัิญญาที่ี�ถ้กตั้อง

	– ปฏิิบัตัิตัามระเบียบวิธีที่ี�บังค่ับใช้สิำาหรับรายงานิค่่าใช้จ่าย

	– โปรดแนิ่ใจว่าค่่าใช้จ่ายที่ั�งหมดได้รับการอนิุมัตัิโดยเง่�อนิไขของ
สัิญญาหร่อนิโยบาย

 ทีุ่�สำาคัญ 

ช่�อเสีิยงของ	L3Harris	นัิ�นิเป็นิเร่�องสิำาคั่ญ	ดังนัิ�นิข้อม้ลัที่างการเงินิแลัะ
บันิทึี่กที่างธุรกิจของเราจะต้ัองเป็นิปจัจุบันิ	ถ้กต้ัอง	แลัะสิมบ้รณ์

หลักจรรยาบรรณ
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การซ่้�อขายหลัักทุ่รัพื่ย์อย่างมีความรับผิ่ดชุอบ 
พฤติักรรมค่วามรับผิิดชอบในิขณะทีี่�ค่รอบค่รองข้อม้ลัสิำาคั่ญทีี่�ยังไม่เปดิเผิยต่ัอ
สิาธารณะเปน็ิสิิ�งทีี่�สิำาคั่ญต่ัอการปฏิิบัติัตัามกฎหมายแลัะช่�อเสีิยงของเราในิฐานิะ
ค่้่ค้่าที่างธุรกิจทีี่�ไว้วางใจได้	ในิระหว่างการที่ำางานิของเรา	เราอาจสิามารถเข้าถึง
ข้อม้ลัสิำาคั่ญทีี่�ยังไม่เปิดเผิยต่ัอสิาธารณะเกี�ยวกับ	L3Harris	ค่้่ค้่าที่างธุรกิจของ
เรา	หร่อบริษัที่อ่�นิ	ๆ	เราไม่ได้รับอนุิญาตัให้ใช้ข้อม้ลันีิ�เพ่�อประโยชน์ิส่ิวนิตััวหร่อในิ
ลัักษณะอ่�นิ	ๆ	แลัะต้ัองรับผิิดชอบในิการปกปอ้งข้อม้ลันัิ�นิ	ซึ้�งหมายค่วามว่าเรา:

•	ถ้กห้ามโดยตัรงหร่อโดยอ้อม	(ผิ่านิสิมาชิกในิค่รอบค่รัวหร่อบุค่ค่ลัหร่อ
นิิตัิบุค่ค่ลัอ่�นิ)	จากการซ้่�อหร่อขายหลัักที่รัพย์ของบริษัที่	(รวมถึงหุ้นิ	
พันิธบัตัร	ตัราสิารสิิที่ธิ	แลัะอนิุพันิธ์อ่�นิ	ๆ)	เม่�อเราที่ราบข้อม้ลัสิาระสิำาค่ัญที่ี�ไม่
เปิดเผิยตั่อสิาธารณะ	แลัะจากการส่ิ�อสิารข้อม้ลันิอก	L3Harris	เว้นิแตั่เป็นิไป
ตัามนิโยบายของ	L3Harris

•	ห้ามให้ข้อม้ลั	“เค่ลั็ดลัับ”	หร่อแนิะนิำาการซ้่�อขายกับสิมาชิกในิค่รอบค่รัว	เพ่�อนิ	
หร่อบุค่ค่ลัอ่�นิ	ๆ

•	อนิุญาตัให้ผิ้้บริหาร	(ขึ�นิอย้่กับระดับแลัะหนิ้าที่ี�)	ที่ำาการซ้่�อขายหลัักที่รัพย์ของ	
L3Harris	เฉพาะในิช่วงเวลัา	"เปดิ"	หลัังจากการเปิดเผิยข้อม้ลัที่างการเงินิ
รายไตัรมาสิหร่อรายปต่ีัอสิาธารณะ

 ข้อมูลัสำาคัญทีุ่�ไม่เปดิเผ่ยต่่อสาธุารณะค่อข้อมูลัใด ๆ ทีุ่�นักลังทุ่่นทีุ่�มีเหต่่ผ่ลั
จะพิื่จารณาว่ามีความสำาคัญในการตั่ดสินใจลังทุ่่นแลัะยังไม่ได้เปดิเผ่ยต่่อ
สาธุารณชุน ตั่วอย่างของข้อมูลัภายในทีุ่�สำาคัญรวมถึง:

• การหาร่อเกี�ยวกับการเข้าซ่้�อกิจการหร่อการขายกิจการ 

•  การเปลีั�ยนแปลังโครงสร้างของผู้่บริหาร หร่อการเปลีั�ยนแปลังของ
ระดับผู้่บริหาร

• การทุ่ำาสัญญาแลัะยกเลิักสัญญาทีุ่�สำาคัญ 

• การพัื่ฒนาผ่ลิัต่ภัณฑ์์ตั่วใหม่ บริการ หร่อขั�นต่อนดำาเนินการ

• ข้อมูลัทุ่างการเงินเชุ่นรายได้ขององค์กร
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การส่�อสารอย่างซ่้�อต่รงแลัะอย่างรอบคอบ
เรามุ่งมั�นิทีี่�จะส่ิ�อสิารอย่างถ้กต้ัอง	ซ่้�อสัิตัย์แลัะตัรงเวลัาต่ัอสิาธารณะ	
ส่ิ�อมวลัชนิ	ผ้้ิถ่อหุ้นิของ	L3Harris	ตัลัอดจนิเจ้าหน้ิาทีี่�แลัะหน่ิวยงานิของ
รัฐ	ในิฐานิะบริษัที่ทีี่�มีการซ่้�อขายสิาธารณะ	L3Harris	จึงต้ัองอย่้ภายใต้ักฎ
ระเบียบทีี่�ค่วบคุ่มการเปิดเผิยข้อม้ลัต่ัอสิาธารณะ	เพ่�อปกปอ้งช่�อเสีิยงของเรา
แลัะรักษาค่วามซ่้�อสัิตัย์กับผ้้ิมีส่ิวนิได้ส่ิวนิเสีิยภายนิอกของเรา	เฉพาะผ้้ิทีี่�ได้รับ
อนุิญาตัเท่ี่านัิ�นิทีี่�สิามารถแสิดงค่วามคิ่ดเห็นิในินิามของ	L3Harris	ได้

• การส่�อสารแลัะกิจกรรมทุ่างการต่ลัาด: การส่ิ�อสิารที่ี�แที่้จริงแลัะถ้กตั้อง
เกี�ยวกับผิลัิตัภัณฑ์์แลัะบริการของเราเป็นิสิิ�งสิำาค่ัญในิการตัอบสินิองค่วาม
รับผิิดชอบของเราที่ี�มีตั่อลั้กค่้าของเรา

• การต่ิดต่่อกับส่�อมวลัชุน:	L3Harris	ได้แตั่งตัั�งบุค่ค่ลัที่ี�ได้รับมอบหมายในิ
แผินิกการส่ิ�อสิารเพ่�อตัอบข้อซ้ักถามของส่ิ�อมวลัชนิที่ั�งหมด	เว้นิแตั่เราจะ
ได้รับการอนิุมัตัิให้เป็นิโฆษกของ	L3Harris	เราไม่สิามารถที่ำางานิร่วมกับส่ิ�อ
ภายในินิามของ	L3Harris	ส่ิงตั่อค่ำาขอที่ั�งหมดที่ี�ได้รับจากส่ิ�อสิารมวลัชนิ
แลัะนิักวิเค่ราะห์ที่างการเงินิไปยังฝ่่ายการส่ิ�อสิารขององค่์กร		

• ส่�อสังคม การใช้โซ้เชียลัมีเดียอย่างมีค่วามรับผิิดชอบเป็นิสิิ�งสิำาค่ัญในิ
การปกป้องข้อม้ลัแลัะช่�อเสีิยงที่ี�เป็นิค่วามลัับแลัะเป็นิกรรมสิิที่ธิ์ของบริษัที่
ของเรา	ในิขณะที่ี�อินิเที่อร์เนิ็ตัช่วยให้เรามีศักยภาพในิการแบ่งปันิข้อม้ลั
ที่ี�มีค่่า	แตั่เราทีุ่กค่นิมีหนิ้าที่ี�รับผิิดชอบในิการใช้ค่วามระมัดระวังแลัะใช้
วิจารณญาณที่ี�ดีก่อนิใช้งานิไซ้ตั์โซ้เชียลัมีเดีย	เว็บไซ้ตั์หร่อบลั็อกส่ิวนิ
บุค่ค่ลั	ซ้ึ�งหมายค่วามว่าเรา:

	– ห้ามโพสิตั์เนิ่�อหาที่ี�ขัดกับค่่านิิยมของเรา	(ลัามก	ข่มข้่	หร่อไม่เหมาะ
สิม)

	– ห้ามเปิดเผิยข้อม้ลัที่ี�เป็นิค่วามลัับแลัะเป็นิกรรมสิิที่ธิ์ของ	L3Harris	
ลั้กค่้า	หร่อบุค่ค่ลัภายนิอก	

	– ตัรวจสิอบให้แนิ่ใจว่าค่วามค่ิดเห็นิที่ี�แสิดงนิั�นิแสิดงอย่างเปิดเผิยว่า
เป็นิค่วามค่ิดเห็นิของเราเองไม่ใช่ของ	L3Harris

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS
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ปณิิธุานต่่อชุ่มชุนของเรา 
เราทราบด่้ว่ัางานของ L3Harris ม่ผลื่กิระทบต่่อชุมชนท่�เราอาศััย
แลื่ะทำางานอย่่ เรามุ่งมั�นท่�จะด้ำาเนินธุรกิิจของเราในลัื่กิษณิะท่�ปกิป้อง
สัังคมของเราสัำาหรับคนรุ่นต่่อไป แลื่ะแสัด้งให้เห็นถึูงกิารด่้แลื่แลื่ะ
ควัามรับผิด้ชอบขององค์กิร   



พื่ลัเม่องบรรษัทุ่
สิอดค่ล้ัองกับวัฒนิธรรมที่างจริยธรรมของเรา	L3Harris	มุ่งมั�นิทีี่�จะเป็นิ
พลัเม่องทีี่�ดีผ่ิานิการมีส่ิวนิร่วมในิองค์่กรการกุศลัแลัะกิจกรรมชุมชนิ	เรา
สินัิบสินุินิให้พนัิกงานิเป็นิอาสิาสิมัค่รในิชุมชนิของเรา		

การเคารพื่สภาพื่แวดล้ัอมของเรา 
L3Harris	มุ่งมั�นิทีี่�จะดำาเนิินิงานิแลัะดำาเนิินิกิจกรรมในิลัักษณะทีี่�ช่วยปกปอ้ง
สิิ�งแวดล้ัอม	โดยการลัดการปล่ัอยก๊าซ้เร่อนิกระจก	ลัดการใช้นิำ�า	เปลีั�ยนิ
เส้ินิที่างขยะจากการฝ่งักลับ	แลัะปฏิิบัติัตัามกฎหมาย	แลัะข้อบังคั่บด้านิสิิ�ง
แวดล้ัอมทีี่�บังคั่บใช้	

สิทุ่ธิุมน่ษยชุน
L3Harris	มุ่งมั�นิทีี่�จะปกปอ้งสิิที่ธิมนุิษยชนิแลัะป้องกันิการค้่ามนุิษย์	โดยการ
ส่ิงเสิริมแลัะปฏิิบัติัตัามกฎหมายแลัะมาตัรฐานิด้านิสิิที่ธิมนุิษยชนิทัี่�งหมดในิทุี่ก
พ่�นิทีี่�ของเรา	ซึ้�งหมายค่วามว่าเรา:	

•	ห้ามมีส่ิวนิร่วมในิการค่้ามนิุษย์ภายในิการดำาเนิินิงานิของเรา	แลัะไม่ให้ค่วาม
ช่วยเหลั่อโดยรับร้้หร่อโดยเจตันิาตั่อการค่้ามนิุษย์ใด	ๆ	ที่ี�ฝ่่ายอ่�นิใดได้
กระที่ำา

•	หลัีกเลัี�ยงการสิรรหาแลัะการจ้างงานิที่ี�ที่ำาให้เข้าใจผิิดหร่อเป็นิการหลัอก
ลัวง	รวมถึง	

	– การเรียกเก็บค่่าธรรมเนิียมการสิรรหาบุค่ลัากร	

	– ปฏิิเสิธการเข้าถึงเอกสิารระบุตััวตันิหร่อเอกสิารตัรวจค่นิเข้าเม่อง
ของพนิักงานิ

	– การไม่เปิดเผิยข้อกำาหนิดแลัะเง่�อนิไขที่ี�สิำาค่ัญของการจ้างงานิ	

•	ตัระหนิักถึงสิิที่ธิในิการเจรจาตั่อรองแลัะที่ำาตัามกฎหมายที่ี�บังค่ับใช้เกี�ยวกับ
ค่่าจ้างแลัะเวลัาในิการที่ำางานิ

•	ดำาเนิินิธุรกิจกับซ้ัพพลัายเออร์ที่ี�มีพันิธกิจร่วมกันิ	แลัะบังค่ับใช้นิโยบายแลัะ
แนิวปฏิิบัตัิที่ี�ดีที่ี�สุิดที่ี�ค่ลั้ายกันิ

หลักจรรยาบรรณ
ของ L3HARRIS

35  ปณิธานิต่ัอชุมชนิของเรา	



เจ้าหน้าทีุ่�ผู้่รับผิ่ดชุอบของ L3HARRIS
เราสิามารถรายงานิปญัหาของเราในิได้หลัายวิธี

ผ้้ิบังคั่บบัญชาหร่อผ้้ิบริหารรายอ่�นิ

ฝ่า่ยที่รัพยากรบุค่ค่ลั

ฝ่า่ยกฎหมาย

ผ้้ิเชี�ยวชาญเฉพาะด้านิ	(สัิญญา,	คุ่ณภาพ,	การเงินิ,	การรักษาค่วาม
ปลัอดภัย,	การปฏิิบัติัตัามกฎระเบียบของรัฐบาลั,	ค่วามปลัอดภัยของ
ข้อม้ลั,	การปฏิิบัติัตัามกฎระเบียบที่างการค้่า,	EHS,	การส่ิ�อสิาร	ฯลัฯ)

ทีี่�ปรึกษาด้านิจริยธรรม	หร่อสิมาชิกฝ่า่ยจริยธรรมแลัะกำากับด้แลัการ
ปฏิิบัติัตัามกฎระเบียบ

สิายช่วยเหล่ัอ	L3Harris	

•	 เว็บไซ้ตั์:	www.L3HarrisHelpline.com
•	 โที่รศัพที่์:	1-877-532-6339

ทีี่�อย่้:	

L3Harris Technologies, Inc.  
Attention: Corporate Ethics Office 
1025 West NASA Blvd.  
Melbourne, Florida 32919

สิแกนิคิ่วอาร์โค้่ดด้านิล่ัางเพ่�อย่�นิ
รายงานิ	ร้องขอค่วามช่วยเหล่ัอ	

หร่อที่ำาการเปิดเผิย	COI
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