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สารจาก CEO ของเรา

หลัักจรรยาบรรณนี้้�เป็็นหนึ่่�งในแหล่่งข้้อมููลที่�ดี
่ ีเยี่่�ยมสำำ�หรัับพนัักงานทุุกคน แหล่่งข้้อมููลเหล่่า
นี้้�พร้้อมให้้บริิการสำำ�หรัับคุุณ หากคุุณเคยต้้องเผชิิญกัับวิิกฤตทางด้้านจริิยธรรม สิ่่�งสำำ�คััญ
คืือต้้องทราบว่่าคุุณมีีอํํานาจในการแจ้้งข้้อกัังวลของคุุณ และผู้้�บริิหารก็็มีีความมุ่่�งมั่่�นที่�จ
่ ะ
จััดการกัับข้้อกัังวลของคุุณอย่่างทัันท่่วงทีี คุุณสามารถแจ้้งข้้อกัังวลได้้อย่่างมั่่�นใจ เพราะ
เรามีีนโยบายการต่่อต้้านการตอบโต้้ที่�เ่ ข้้มงวด
เราทุุกคนควรเพีี ยรพยายามที่่�จะดำำ�เนิินการตามมาตรฐานจริิยธรรมสููงสุุด เราต้้องไม่่
ยิินยอมผ่่อนปรนค่่านิิยมของเราเพื่่� อบรรลุุความสำำ�เร็็จ เรามีีหน้้าที่่�ต่่อผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีีย
ของเรา รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ ชุุมชน และต่่อกัันและกััน เพื่่� อดำำ�รงค่่านิิยม
ของเราในทุุก ๆ วััน
ขอแสดงความนัับถืือ

CHRISTOPHER E. KUBASIK
ประธานเจ้้าหน้้าที่�บ
่ ริิหาร

หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

� เป็็นรากฐานความ
ค่่านิิยมเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์ ความเป็็นเลิิศ และการให้้ความเคารพต่่อผู้้�อื่่น
สำำ�เร็็จในระยะยาวของบริิษััทของเรา วิิธีีที่่�เราดำำ�เนิินธุุรกิิจและสิ่่�งที่่�เราลงมืือปฏิิบััติิในแต่่ละ
วัันล้้วนส่่ งผลกระทบที่่�สำำ�คััญต่่อชื่่�อเสีี ยงของเรา เราเชื่่�อมั่่�นว่่าคุุณจะปฏิิบััติิตามหลััก
จรรยาบรรณ นโยบายของเรา และกฎหมาย ที่่�จริิงแล้้ว การทำำ�เช่่นนั้้�นเป็็นเรื่่�องที่�ไ่ ม่่สามารถ
ต่่อรองได้้และเป็็นหนึ่่�งในเงื่่�อนไขของการจ้้างงาน
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ความยึึดมั่่�นต่่อค่่านิิยม
ของเรา
วััฒนธรรมของเราขัับเคลื่่�อนด้้วยความยึึดมั่่�นต่่อค่่านิิยมของเรา
ซึ่่�งควบคุุมกิิจกรรมและความสััมพัั นธ์์ทางธุุรกิิจทั้้�งหมดของเรา
ความสำำ�เร็็จของเราขึ้้�นอยู่่�กัับการรัักษาวััฒนธรรมแห่่งความ
ซื่่�อสััตย์์และการทำำ�สิ่่�งที่่�ถููกต้้อง รวมถึึงการร้้องเรีียนเมื่่�อเรา
สัังเกตเห็็นการประพฤติิมิิชอบ

ความยึึดมั่่�นต่่อค่่านิิยมของเรา

ค่่านิิยมคืืออะไร ค่่านิิยม ในระดัับพื้้� นฐาน หมายถึึง มาตรฐานที่่�ชี้้�นำำ�พฤติิกรรมของเรา ค่่านิิยมของเราเป็็นพื้้� นฐานที่่�เราต้้องยึึดมั่่�นเพื่่� อปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรมใน
ระดัับสููงสุุด เป็็นความยึึดมั่่�นที่่�เรามุ่่�งเน้้นปฏิิบััติิอย่่างจริิงจััง
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ค่่านิิยมของเรา
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หลัักจรรยาบรรณของเรา
จรรยาบรรณของเรา (“จรรยาบรรณ”) อธิิบายถึึงความยึึดมั่่�นต่่อค่่านิิยมของเรา สรุุปนโยบายที่�่
สำำ�คััญ กฎหมาย และข้้อบัังคัับที่�เ่ ราจำำ�เป็็นต้้องรู้้�ในขณะเป็็นพนัักงานของ L3Harris และชี้้�นำำ�ใน
การตััดสิินใจอย่่างมีีจริิยธรรม การตััดสิินใจอย่่างมีีจริิยธรรมเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการทำำ�งานร่่วมกััน 
รวมถึึงลููกค้้าและหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของเรา และภายในชุุมชนของเราที่่�กระจายอยู่่�ทั่่�วโลก
ห กจรรยาบรรณของเราได้ นิ าิ ามาบังค่ บ
ั ใช้ กับพ กงานิ เจ้ าห า �
ตัลัอดจนิค่ ณะกรรมการบริหาร ของ L3Harris อย่ างเ าเ ยม
การป บั ตัามห กจรรยาบรรณค่ อ
่ ระเบียบข้ อบังค่ บ
ั เรา กค่ นิ
มีภาระผิ้กพันิ จ
� ะ องป บั ตัามห กจรรยาบรรณ นิโยบายของเรา แลัะกฎหมายในิ องถินิ
� เ� รา
ด าาเ นิธุรกิจอย้ ่ การลัะเมิดจะถ้กด าาเ นิการอย่ างจริงจัง � L3Harris
แลัะอาจ งผิลัให้ ถ้กลังโที่ษ ที่างวิ ยจนิถึงแลัะรวมถึงการเ กจ้ าง
เนิ่อ
� งจากห กจรรยาบรรณไม่ อาจรวบรวมกฎหมายแลัะข้ อบังค่ บ
ั เ� กีย
� วข้ อง ง
� หมดได้
โปรดขอรับ ค่ า่ าแนิะนิ าิ าจากเจ้ าห าที่ผิ้� ี ้รับ ดชอบของ L3Harris เ� หมาะสิม
หากมีค่ า่ าถามเกิดขึนิ
�
นิอกจาก เ� รายังค่ าดหวังให้ บุค่ ค่ ลัภายนิอก ง
� หมด เ� ราได้ ร่ วม ่าี า ญญาด้ วยรวมถึง วแที่
ซ้ พ
ั พลัายเออร์ แลัะผิ้ ้รับจ้ าง ให้ ป บั ตัามห กจรรยาบรรณของ L3Harris เม่อ
� ป บั งานิในินิาม
ของ L3Harris
การละเว้้นดัังกล่่าวต้้องได้้รัับอนุุมััติล่
ิ ่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากรองประธานอาวุุโสที่่�
� กคณะกรรมการบริิหารจะต้้อง
ข้ อม
ลัเพื่
ม:
�ิ เต่
�บ
กษาทั่่�
การละเว้้
ยวข้้องกัั
บเจ้้าหน้้
่ ริิหารหรืือสมาชิิ
 ปรึึ
ู วไปม
ิ บรนษ
ิ ที่ที่
ั �เ่ อกี่่�าจลัะเว
้ นิการใช
้ หาที่กจรรยาบรรณ
การอนุุ
ั ที่เ�ี ิเกป็็ด
�ึ ได้้
� ายลัั
ซ้ ง
เปรั็ ับ
นิกรณ
ไี มมั่ ติ
ขึนิ
ไม่ กบษณ์์
ิ นล
่ อยอัักษรจากคณะกรรมการบริิหารก่่อน L3Harris จะเปิิดเผยข้้อ
เท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการยกเว้้นข้้อกฎหมายดัังกล่่าวให้้ผู้้�มีส่
ี ่วนได้้เสีียได้้รัับทราบโดยทัันทีี
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จรรยาบรรณของเราไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้ถึึงทุุกสถานการณ์์ที่่�เราอาจต้้องเผชิิญ ไม่่ว่่าจะเป็็นวิิกฤตหรืือการถููกซัักถามด้้านจริิยธรรม เราควรใช้้วิิจารณญาณ
� ด
� ต้้องเผชิิญกัับวิิกฤตทางด้้านจริิยธรรมให้้ปฏิิบัติ
อย่่างรอบคอบที่่สุ
ุ เสมอ เมื่่อ
ั ต
ิ ามแบบจำำ�ลองการตััดสิินใจทางจริิยธรรมของ L3Harris หรืือ ACT ซึ่่�งเป็็นกระบวนการ
สามขั้้�นตอนง่่าย ๆ เพื่่� อเป็็นแนวทางในการนำำ�ค่่านิิยมของเราไปใช้้ในการตััดสิินใจ  

A
C
T

(ASK) ถามว่่าปััญหาคืืออะไร
ปััญหาด้้านจริิยธรรมที่่�ร้้ายแรงหลายประการสามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้
เพีี ยงใช้้เวลาสัักครู่่�เพื่่� อคิิดเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ก่่อนลงมืือทำำ�

(CONSIDER) พิิ จารณาค่่านิิยมของเราและความรัับผิิดชอบของคุุณ
การตััดสิินใจที่่�ดีีมีีรากฐานอยู่่�ในค่่านิิยมของเรา รวมถึึงนโยบายและ
กฎหมายที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ ประกอบกัับสามััญสำำ�นึึกของตนเอง

(TAKE ACTION) ลงมืือปฏิิบััติิ
ขอความช่่วยเหลืือ ขอข้้อมููลเพิ่่� มเติิม หรืือรายงานเรื่่�องนี้้�ต่่อเจ้้าหน้้าที่�่
ผู้้�รัับผิิดชอบของ L3Harris ภายในเวลาที่่�เหมาะสม

ACT

ask
consider
take action

VALUES-BASED ETHICS
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การตััดสิินใจอย่่างมีีจริิยธรรม
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ความรัับผิิดชอบของเรา
เราทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการด้้วยความซื่่�อสััตย์์ ความเป็็นเลิิศ และการให้้ความ
เคารพต่่อผู้้�อื่�น 
่
เราจะ:
• รับผิดชอบต่อความประพฤติของเราเอง
• ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้กับงานของเรา
• ขอค�ำแนะน�ำ แจ้งข้อกังวล และรายงานการประพฤติมิชอบที่สังเกตพบหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น 
• ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
่ �ำเป็นทง
่ �ำหนด รวมถึงการรรับรองหลักจรรยาบรรณ
• เข้าร่วมการฝึกอบรมทีจ
ั้ หมดตามก�ำหนดเวลาทีก
ของเรา

หน้้าที่่�รัับผิิดชอบของฝ่่ายบริิหาร
หััวหน้้างาน ผู้้�จััดการ และผู้้�นำำ�ของ L3Harris ยัังคงต้้อง:
• ก�ำหนดทิศทาง โดยการส่งเสริมค่านิยมและจรรยาบรรณของเราและตอบสนองต่อข้อกังวลของ
พนักงาน 
• ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง โดยแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ ไม่มีอคติ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ
เคารพและสร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะไม่ถูกกดดันให้ยอมผ่อนปรนไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ
L3Harris หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่าที่ควรจะเป็น
• ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านจริยธรรมที่พนักงานได้รับการสนับสนุนให้พูดแสดงความเห็น ถาม
ค�ำถาม และรายงานพฤติกรรมที่ขัดกับค่านิยมและหลักจรรยาบรรณของเรา โดยไม่ต้องกลัวการ
ตอบโต้

ความยึึดมั่่�นต่่อค่่านิิยมของเรา
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เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบของ L3HARRIS
เมื่่�อเกิิดความไม่่แน่่ใจเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์หรืือพฤติิกรรม เป็็นความรัับผิิด
ชอบของเราที่่�ต้้องขอคำำ�แนะนำำ�หรืือรายงานข้้อกัังวล เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบ
ของ L3Harris ต่่อไปนี้้�พร้้อมให้้บริิการสำำ�หรัับคุุณเสมอ:   
ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือผู้้�บริิหารรายอื่่�น
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ฝ่่ายกฎหมาย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน (สััญญา, คุุณภาพ, การเงิิน, การรัักษาความ
ปลอดภััย, การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของรััฐบาล, ความปลอดภััยของ
ข้้อมููล, การปฏิิบััติต
ิ ามกฎระเบีียบทางการค้้า, EHS, การสื่่�อสาร ฯลฯ)
ที่่�ปรึึกษาด้้านจริิยธรรม หรืือบุุคลากรฝ่่ายจริิยธรรมและกำำ�กัับดููแลการ
ปฏิิบััติต
ิ ามกฎระเบีียบ
สายช่่วยเหลืือ L3Harris
• เว็บไซต์: www.L3HarrisHelpline.com
• โทรศัพท์: 1-877-532-6339
ที่่�อยู่่�:
L3Harris Technologies, Inc.
Attention: Corporate Ethics Office
1025 West NASA Blvd.
Melbourne, Florida 32919
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หากมีีข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับการบััญชีี การควบคุุมภายใน การสอบบััญชีี
การควบคุุมการเงิิน หรืือการเปิิดเผยการละเมิิดกฎหมายหลัักทรััพย์์ที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น เราอาจติิดต่่อกรรมาธิิการตรวจสอบ (Audit Committee)
ของคณะกรรมการบริิหารบริิษััท โดยส่่งจดหมายไปยัังที่่�อยู่่�ดัังนี้้�:
L3Harris Technologies, Inc.
Corporate Headquarters
Attention: Audit Committee
c/o SVP, General Counsel & Corporate Secretary
1025 West NASA Blvd.
Melbourne, Florida 32919
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การจััดการข้้อกัังวลและการตรวจสอบ
คำำ�ถาม ข้้อกัังวล และการรายงานเกี่่�ยวกัับการประพฤติิมิิชอบทั้้�งหมดจะถููก
นำำ�มาพิิ จารณาอย่่างจริิงจััง เมื่่�อมีีการฝ่่าฝืืนหลัักจรรยาบรรณ นโยบาย หรืือ
กฎหมายเกิิดขึ้้�น L3Harris จะดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสม เนื้้�อหาของการ
สอบสวนทั้้�งหมดจะได้้รัับการเก็็บรัักษาเป็็นความลัับและ/หรืือไม่่ระบุุชื่่�อ เท่่าที่่�
สามารถทำำ�ได้้ ซึ่่�งหมายความว่่าเราทุุกคนต่่างก็็ถููกคาดหวัังว่่าจะให้้ความร่่วม
มืือในการสืืบสวนและการสััมภาษณ์์ภายใน ให้้พูู ดความจริิงเสมอและอย่่าให้้
ข้้อมููลเท็็จ

 ข้้อมููลเพิ่่� มเติิม: เมื่่�อรายงานโดยไม่่เปิิดเผยชื่่�อ ให้้ย้้อนกลัับไปติิดตามความ
คืืบหน้้ากัับทางสายด่่วนที่่�ท่่านรายงาน เพื่่� อตรวจสอบเอกสารและคำำ�ถาม
ติิดตามผลซึ่่�งอาจถููกส่่งมาให้้เป็็นระยะ ๆ การมีีส่่วนร่่วมของเรามีีความ
สำำ�คััญในการสนัับสนุุนการตรวจสอบที่่�เป็็นธรรมและครอบคลุุมครบถ้้วน  

การตรวจสอบและสอบถามโดยภาครััฐ
เนื่่�องจากสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานของเราและลัักษณะของงานที่�เ่ ราทำำ�มีีการ
ควบคุุมอย่่างเข้้มงวด อาจมีีบางครั้้�งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐติิดต่่อมาที่�พ
่ นัักงาน
ของ L3Harris โดยตรงเพื่่� อดำำ�เนิินการสอบถามหรืือสอบสวน ในกรณีีเหล่่านี้้�
เราจะต้้องแจ้้งให้้ฝ่า่ ยรัักษาความปลอดภััยและ/หรืือฝ่่ายกฎหมายทราบทัันทีี
เพื่่� อให้้ความช่่วยเหลืือในการยืืนยัันตััวตนและอํํานาจหน้้าที่่�ตามกฎหมายของ
บุุคคลซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ นอกจากนี้้� พนัักงานควรให้้ความร่่วมมืือ
และซื่่�อสััตย์์ขณะตอบข้้อซัักถามดัังกล่่าว พึึ งระลึึกเสมอว่่า พนัักงานไม่่ได้้รัับ
อนุุญาตให้้แสดงตนในฐานะตััวแทนของ L3Harris ต่่อหน่่วยงานของรััฐ หรืือ
เปิิดเผยข้้อมููลใด ๆ ในนามของ L3Harris เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตเป็็นการ
เฉพาะกรณีีจากฝ่่ายกฎหมายของ L3Harris

 ข้อ้ มููลเพิ่่� มเติิม: หากได้้รับั การติิดต่่อมาจากบุุคคลภายนอกที่่ไ� ม่่ใช่่เจ้้าหน้้าที่่�
รััฐ เช่่น ทนายความจากบริิษััทอื่่�น พนัักงานทุุกรายควรแจ้้งฝ่่ายกฎหมาย
ของ L3Harris โดยทัันทีี และไม่่ตอบสนองต่่อคำำ�ร้้องขอข้้อมููลใดก็็ตาม
จนกว่่าจะได้้รัับอนุุมััติิ

วััฒนธรรมการต่่อต้้านการตอบโต้้กลัับของเรา
� ายงานการ
L3Harris ห้้ามมิิให้้มีีการตอบโต้้ในรููปแบบใด ๆ ต่่อพนัักงานผู้้�ที่่ร
ละเมิิดจรรยาบรรณหรืือฝ่่าฝืืนกฎหมายด้้วยเจตนาอัันสุุจริิต หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความ
ร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อกัังวลที่�ไ่ ด้้รัับรายงาน พนัักงานที่�มี
่ ีพฤติิกรรมต่่อ
ต้้านผู้้�อื่่�นอาจถููกลงโทษทางวิินััยสููงสุุดถึึงขั้้�นถููกเลิิกจ้้าง
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ความทุ่่�มเทแก่่ลููกค้้าและหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจ
ของเรา
ในฐานะพัั นธมิิตรที่่�น่่าเชื่่�อถืือสำำ�หรัับลููกค้้าและหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของเราทั่่�วโลก
L3Harris ตั้้�งปณิิธานจะส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีีคุุณภาพ เราถืือว่่า
ตััวเราเองมีีความรัับผิิดชอบในการตระหนัักและปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบที่่�มีีผล
บัังคัับใช้้กัับงานที่่�เราทำำ� ในการเจรจาธุุรกิิจเราปฏิิบััติิตััวด้้วยความซื่่�อสััตย์์
และมีีจริิยธรรม และคาดหวัังให้้ทุุกคนที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในนามของเราทำำ�ในสิ่่�ง
เดีียวกััน รวมถึึงตััวแทน หุ้้�นส่่วนธุุรกิิจ และซััพพลายเออร์์ของเรา
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การผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ
เราส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่�มี
่ ีคุุณภาพซึ่่�งตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า อัันจำ�ำ เป็็นอย่่าง
ยิ่่�งต่่อการสร้้างความสััมพัั นธ์์กัับลููกค้้าในระยะยาว คุุณภาพเป็็นความรัับผิิดชอบของพวกเราทุุกคน
ดัังนั้้�นเพื่่� อให้้แน่่ใจว่่าเราปฏิิบััติิตามปณิิธานที่่�จะสร้้างสรรค์์คุุณภาพของเราเพื่่� อสนองตอบต่่อความ
ต้้องการของลููกค้้า เราจะ:  
• อุทิศความพยายามในการท�ำงานแต่ละชิ้นให้ถูกต้องตั้งแต่แรก
• จัดเตรียมรายงานตามก�ำหนดไว้ทั้งหมดอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ให้ทันท่วงที
• ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของสัญญา รวมถึงข้อก�ำหนดการออกแบบ การตรวจสอบและขั้นตอนการ
ทดสอบ
• ใช้เพี ยงเอกสารและกระบวนการที่สอดคล้องกับระดับคุณภาพที่ระบุไว้ในสัญญาแต่ละฉบับเท่านั้น
• ไม่ใช้เอกสารหรือขั้นตอนปฏิบัติที่ทดแทน เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าโดยผู้รับ
มอบอ�ำนาจตามกฎหมายของลูกค้า
• ต้องมั่นใจว่าพนักงานของเรามีทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามก�ำหนด
• ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าด้วยวิธี สภาพ หรือสถานะของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่น�ำเสนอเพื่ อการ
ตรวจสอบ การทดสอบ หรือการจัดส่ง
• จัดท�ำเอกสาร รายงาน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการในเวลาที่เหมาะสมโดย
ไม่ต้องกลัวการตอบโต้
• ตรวจสอบว่าคุณภาพของเราได้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานสูงสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
อุตสาหกรรมหรือไม่
• พยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระเบียบวิธี e3 ของเรา

ความทุ่่�มเทแก่่ลููกค้้าและหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของเรา

ในการเจรจาทางธุุรกิิจทุุกครั้้�ง เราดำำ�เนิินการด้้วยความซื่่�อสััตย์์และมีีจริิยธรรม และคาด
หวัังให้้ทุุกคนที่่�ปฏิิบััติิงานในนามของเรา ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีี ยงคนกลาง หุ้้�นส่่วน
ธุุรกิิจ ผู้้�รัับจ้้างช่่วง และบุุคคลภายนอกรายอื่่�น ๆ กฎเกณฑ์์ในการจััดหาผลิิตภััณฑ์์
บริิการ และโซลููชัันให้้แก่่รััฐบาลและองค์์กรภาครััฐอื่่�น ๆ อาจมีีความซัับซ้้อนมากกว่่า และ
เข้้มงวดกว่่าองค์์กรที่่�กำำ�กัับควบคุุมการทำำ�งานของเรากัับลููกค้้าพาณิิชย์์
การร่่วมงานร่่วมกัับภาครััฐหมายความว่่าเรา:
• รักษาคุณธรรมการจัดซื้อและจัดหาในระดับสูงสุด
• ยื่นข้อมูลการค�ำนวณเวลาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ถูกต้องตรงตามจริง
• ท�ำความเข้าใจและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร
• ไม่ว่าจ้างผู้ท่เี คยด�ำรงต�ำแหน่งพนักงานของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต
• หลีกเลี่ยงการจ่ายหรือรับเงินใต้โต๊ะ สินบน และค่าคอมมิชชั่นอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือ
ผิดจรรยาบรรณ

 ที่่�สำำ�คััญ
� ่าเชื่่อ
�
Federal Acquisition Regulation (“FAR”) กำำ�หนดให้้ต้้องเปิิดเผยหลัักฐานที่่น่
ถืือเกี่่�ยวกัับการละเมิิดกฎหมาย (เช่่น การฉ้้อโกง ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน การติิดสิินบน หรืือ
เงิินตอบแทน ฯลฯ ) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้รางวััล การดำำ�เนิินการ หรืือการปิิดสััญญาและ
สััญญาช่่วงที่่�ทำำ�กัับรััฐบาลสหรััฐฯ  
สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งที่่�เราจะต้้องรีีบรายงานการละเมิิดกฎหมาย หรืือการจ่่ายเงิินเกิินกว่่าที่่�
กำำ�หนดในสััญญาที่่�ทำำ�กัับภาครััฐหรืือผู้้�รัับจ้้างช่่วง โดยรายงานต่่อเจ้้าหน้้าที่�ผู้
่ �รั
้ ับผิิดชอบ
ของ L3Harris

หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การทำำ�งานร่่วมกัับรััฐบาลสหรััฐฯ และรััฐบาลของประเทศอื่่�น ๆ
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หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การแข่่งขัันเพื่่� อชิิงธุุรกิิจภาครััฐ
กฎหมายการจััดซื้้�อจััดจ้้างด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต (Procurement
Integrity Act) (“กฎหมายจััดซื้้�อจััดจ้้าง”) มีีข้้อห้้ามหลายประการที่�่
บััญญััติิมาเพื่่� อปกป้้องความเป็็นธรรมของกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง และ
เปิิดโอกาสให้้มีีการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมระหว่่างหน่่วยงานที่่�แข่่งขัันกัันเพื่่� อทำำ�
สััญญากัับรััฐบาล สิ่่�งนี้้�ทำำ�ได้้โดยการปกป้้องการเข้้าถึึงข้้อมููลการแข่่งขััน
และกำำ�หนดข้้อห้้ามการจ้้างงานผู้้�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งพนัักงานของรััฐทั้้�งใน
ปััจจุุบัันและอดีีต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในระหว่่างการแข่่งขััน กฎหมายจััด
ซื้้�อจััดจ้้างนี้้�ห้้ามมิิให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐเปิิดเผยข้้อมููลใดก็็ตามต่่อ L3Harris
โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลการเสนอราคา
หรืือข้้อเสนอของผู้้�รัับเหมารายอื่่�น หรืือกระทั่่�งข้้อมููลการคััดเลืือกภายใน
ของรััฐบาล เราเองก็็เช่่นกัันในฐานะพนัักงานของ L3Harris ต้้องห้้ามไม่่ให้้
แสวงหาหรืือรัับข้้อมููลดัังกล่่าวด้้วยช่่องทางที่่�ไม่่เหมาะสม   

 ที่่�สำำ�คััญ
หากเราได้้รัับข้้อมููลใดก็็ตามอัันอาจตีีความได้้ว่่าเป็็นการยื่่�นข้้อเสนอที่่�ขััดต่่อ
กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และกฎเกณฑ์์ที่่�กำำ�กัับควบคุุมกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ทำำ�สััญญากัับรััฐบาลสหรััฐฯ หรืือลููกค้้ารายอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นรััฐบาล หรืือหากเรา
มีีคำำ�ถามใด ๆ เกี่่�ยวกัับกฎหมายและข้้อบัังคัับเหล่่านี้้� ควรติิดต่่อไปที่่�เจ้้าหน้้าที่�่
ผู้้�รัับผิิดชอบของ L3Harris

ความทุ่่�มเทแก่่ลููกค้้าและหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของเรา

การรายงานอย่่างถููกต้้องตรงกัับความเป็็นจริิง หมายถึึง การส่่งมอบ
ข้้อมููลทุุกอย่่างที่่�เป็็นปัจ
ั จุุบัน 
ั เป็็นความจริิง ครบถ้้วนสมบููรณ์์ และถููกต้้อง
ให้้แก่่ลููกค้้าจากภาครััฐตรงตามเวลาที่่�กำำ�หนด
ซึ่่�งรวมถึึง:
่ วข้องกับค่าใช้จ่าย (เช่น ชั่วโมงแรงงาน ค่าเดินทาง
• ข้อมูลใด ๆ ทีเ่ กีย
และค่่าใช้้จ่่ายส่่วนอื่่�น)
• หนังสือโต้ตอบทั้งหมด (เช่น การรับรอง ใบรับรอง ค�ำแถลงและการ
สื่อสาร)
• การประกวดราคาและข้อเสนอ
• ข้อเรียกร้องและการเปิดเผย

 ที่่�สำำ�คััญ
สิ่่�งสำำ�คััญคืือเราต้้องรายงานชั่่�วโมงการทำำ�งานของเราโดยทัันทีีและถููก
ต้้องตรงตามจริิง จะต้้องบัันทึึกชั่่�วโมงปฏิิบััติิงานลงในบััญชีีหรืือโปรแกรม
ที่่�เหมาะสมตามข้้อกำำ�หนดในสััญญา และนโยบายและขั้้�นตอนปฏิิบััติิที่่�ใช้้
เป็็นการภายใน  

ข้้อมููลต้้นทุน
ุ หรืือราคาซึ่่�งประกอบข้้อเสนอของเราต้้องถููกต้้อง ครบถ้้วน
และเป็็นปัจ
ั จุุบััน ณ วัันที่�ต
่ กลงราคาขั้้�นสุุดท้้าย ข้้อมููลต้้นทุน
ุ หรืือการ
กำำ�หนดราคาถููกกำำ�หนดไว้้อย่่างกว้้าง ๆ ตามกฎหมาย และอาจรวมถึึง
ข้้อมููลที่�เ่ ราได้้พััฒนาหรืือได้้รัับแม้้ว่่าเราจะไม่่ได้้ใช้้ในข้้อเสนอก็็ตาม ไม่่ว่่าเรา
จะเป็็นนัักเจรจาสััญญา ผู้้�ประเมิินต้นทุ
้ ุน หรืือบุุคคลที่่�มีีหน้้าที่�รั
่ ับผิิดชอบใน
การจััดเตรีียมชุุดข้้อมููลให้้กัับผู้้�ประเมิินต้นทุ
้ ุน เราต้้องมั่่�นใจว่่าข้้อมููลเหล่่า
นั้้�นตรงตามข้้อกำำ�หนดของ FAR

ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนภายในองค์์กร
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนภายในองค์์กร (“OCI”) อาจเกิิดขึ้้�นโดยเกี่่�ยวข้้องกัับ
สััญญาของรััฐบาลเมื่่�อกิิจกรรมที่�ผู้
่ ้�รัับจ้้างดำำ�เนิินการอาจส่่งผลให้้ผู้้�รัับ
จ้้างได้้เปรีียบในการแข่่งขัันอย่่างไม่่เป็็นธรรม หรืืองานชิ้้�นนั้้�นอาจฉุุดรั้้�งขีีด
สามารถที่่�ผู้�รั
้ ับจ้้างจะดำำ�เนิินงานได้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ ตััวอย่่างเช่่น หาก
เราร่่างข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับสััญญาของรััฐบาล เราอาจถููกตััดออกไม่่ให้้ยื่�น
่
ประกวดราคาในสััญญานั้้�น  
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นทั้้�งหมดจะต้้องได้้รัับการเปิิดเผยให้้
สอดคล้้องกัับโยบายและขั้้�นตอนปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ L3Harris

หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การรายงานสััญญาที่่�ทำำ�กัับภาครััฐอย่่างถููกต้้อง
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หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การว่่าจ้้างบุุคลากรผู้้�เป็็นข้้าราชการในอดีีตและปััจจุุบััน
เราต้้องเข้้าใจและปฏิิบััติิตามกฎและข้้อบัังคัับในการพููดคุุยเกี่่�ยวกัับโอกาส
ในการจ้้างงานที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับพนัักงานของรััฐในปััจจุุบัันหรืือในอดีีต เพื่่� อ
หลีีกเลี่่�ยงความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันหรืือการได้้มาซึ่่�งข้้อมููล "ภายใน" ใน
ระหว่่างกระบวนการจ้้างงาน ให้้ประสานงานกัับทางเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบของ
L3Harris ก่่อนที่่�จะพููดคุุยเกี่่�ยวกัับโอกาสในการจ้้างงานหรืือการมอบหมายงาน
ให้้กัับอดีีตพนัักงานของรััฐ     

การแข่่งขัันอย่่างยุุติิธรรม
L3Harris ตั้้�งปณิิธานที่่�จะแข่่งขัันอย่่างยุุติิธรรม ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของเราให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายการแข่่งขัันและกฎหมายต่่อต้้าน
การผููกขาดทั้้�งหมดที่่�บัังคัับใช้้ ประเทศส่่วนใหญ่่ที่�่ L3Harris ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�
มีีกฎหมายที่่�ออกแบบมาเพื่่� อส่่งเสริิมการแข่่งขัันเสรีี และเปิิดกว้้าง และห้้าม
กิิจกรรมซึ่่�งคิิดมาเพื่่� อกีีดกัันการค้้า เราจะไม่่:
• เจรจากับคู่แข่งเพื่ อหารือเกี่ยวกับราคา จัดสรรส่วนแบ่งตลาด คว�่ำบาตร
ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่ง หรือจ�ำกัด การผลิตบริการเพื่ อ
วัตถุประสงค์เพื่ อต่อต้านการแข่งขัน
• ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคู่แข่งของเรา
• เแสวงหาหรือใช้ข้อมูลใดก็ตามจากลูกค้า คู่แข่ง หรือแหล่งอื่น ๆ ที่ 
L3Harris ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงด้วยวิธีการที่เปิดเผยและชอบด้วยกฎหมาย

• แสวงหาหรือใช้ข้อมูล เช่น ราคาตามข้อเสนอ ข้อมูลการก�ำหนดราคา หรือ
ข้อมูลทางเทคนิคของคู่แข่ง การประเมินข้อเสนอ การตีราคาของรัฐบาล
ภายใน หรือข้อมูลใด ๆ ที่รัฐบาลแห่งสหรัฐฯ หรือหน่วยงานของประเทศอื่น
ท�ำเครื่องหมายไว้ว่าเป็น “ข้อมูลการเลือกแหล่งจัดหา” หรือเครื่องหมายอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน 
• แสวงหาหรือใช้ข้อมูลสินทรัพย์ในรูปแบบใดก็ตามของพนักงานใหม่ท่ม
ี าจาก
นายจ้างเดิมของพวกเขา

 ที่่�สำำ�คััญ
หากเรามีีเหตุุผลที่�่ เชื่่�อได้้ว่่า การเผยแพร่่หรืือรัั บข้้อมููลใด ๆ นั้้� นไม่่ได้้รัั บอนุุญาต
หรืือเราไม่่แน่่ ใจว่่าเรามีีสิิทธิ์์� ในการใช้้ข้้อมููลของเรา ห้้ามคััดลอก แจกจ่่าย หรืือใช้้
ข้้อมููลจนกว่่าสถานการณ์์จะได้้รัั บการตรวจสอบและแก้้ ไขโดยฝ่่ายกฎหมายของ
L3Harris
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ไม่่ว่่าเราจะอาศััยและทำำ�งานอยู่่�ที่่�ใดในโลก เราทุุกคนต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยการกระทำำ�ทุุจริิตใน
ต่่างประเทศของสหรััฐอเมริิกา (“FCPA”) กฎหมายว่่าด้้วยการติิดสิินบนของสหราชอาณาจัักร
(“UKBA”) กฎหมายการทุุจริิตของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐต่่างประเทศของแคนาดา (CFPOA) และกฎหมาย
ต่่อต้้านการทุุจริิตของประเทศที่่�เราดำำ�เนิินธุุรกิิจ เราไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้เสนอ ให้้ เรีียกร้้อง หรืือรัับ
สิินบนหรืือเงิินใต้้โต๊๊ะไม่่ว่่าจะเป็็นการเจรจาตกลงกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ พรรคการเมืือง หรืือตััวแทนของ
องค์์กรการค้้าก็็ตาม
ซึึงหมายความว่่าเราต้้อง:
• ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเมื่อว่าจ้างหรือบริหารจัดการคู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก เนื่องจาก
พวกเขากระท�ำการในนามของเรา
• บันทึกการช�ำระเงินและธุรกรรมทุกรายการอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
• ห้ามให้ เสนอ ยอมรับ หรือสัญญาจะให้สิ่งที่มีค่าซึ่งอาจถูกตีความว่าผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
• ห้ามไม่ให้มีการจ่ายเงินเพื่ ออ�ำนวยความสะดวก เว้นแต่หากมีความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของใคร
บางคนเป็นเดิมพั น หรือได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมายของ L3Harris
• ห้ามเสนอหรือมอบสิ่งมีค่าใดก็ตามแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่ อสร้างอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
• ห้ามมีส่วนร่วมในธุรกรรมทางการเงินซ่ง
ึ สนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากก่ออาชญากรรมทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงใบแจ้งหนี้เท็จ การจ่ายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตไปยังธนาคารซึ่งตั้ง
อยู่นอกประเทศ หรือการจ่ายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตให้กับบุคคลภายนอกอาณาเขตซึ่งบุคคล
ภายนอกดังกล่าวด�ำเนินการอยู่
• ห้ามมีส่วนร่วมในการจัดหาเงินทุน สนับสนุน หรือช่วยเหลือผู้ก่อการร้าย กิจกรรมหรือองค์กรที่
เชื่่�อมโยงกัับผู้้�ก่่อการร้้าย

นิิยาม
“สิินบน” ไม่่จำำ�กััดเฉพาะการจ่่ายเงิินสดให้้ แต่่รวม
ถึึงสิ่่�งที่่�มีมู
ี ูลค่่า รวมถึึงของกำำ�นัล
ั สัันทนาการ
ความบัันเทิิง การต้้อนรัับ การเดิินทาง หรืือความ
ช่่วยเหลืืออื่่�น ๆ ที่่�มอบให้้ ร้้องขอ หรืือรัับมาด้้วย
วััตถุุประสงค์์อัันไม่่เหมาะไม่่ควร

“เงิินใต้้โต๊๊ะ” คืือการจััดหาให้้หรืือได้้รัับซึ่่�งสิ่่�งที่่�มีีค่่า

เพื่่� อให้้ได้้รัับการปฏิิบััติิเป็็นพิิ เศษหรืือต่่างตอบแทน
ในสััญญาของรััฐบาลหรืือสััญญาจ้้างช่่วง
"การจ่่ายเงิินเพื่่� ออำำ�นวยความสะดวก" หรืือ "การ
จ่่ายค่่าน้ำำ��ร้้อนน้ำำ��ชา" คืือการจ่่ายเงิินสดหรืือการ
ให้้ของขวััญเล็็ก ๆ น้้อย ๆ แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐใน
ระดัับผู้้�ปฏิิบััติิ เพื่่� อเร่่งรััดหรืือกระตุ้้�นให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ให้้บริิการซึ่่�ง L3Harris พึึ งได้้รัับอยู่่�แล้้ว การจ่่าย
เงิินเพื่่� ออํํานวยความสะดวกนี้้�ไม่่รวมถึึงการชํําระค่่า
ธรรมเนีียมที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับบริิการของรััฐบาล

 ที่่�สำำ�คััญ
เราคาดหวัังความซื่่�อสัั ตย์แ์ บบเดีียวกัั นจากบุุคคล
คนกลางที่่� เป็็นบุคค
ุ ลภายนอก และคนอื่่�น ๆ ที่�่ปฏิิบัั ติิ
งานในนามของ L3Harris

หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การป้้องกัันการติิดสิินบน การทุุจริิต และการให้้เงิินใต้้โต๊๊ะ
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การแลกเปลี่่�ยนไมตรีีทางธุุรกิิจ
ธุุรกรรมทางธุุรกิิจของเราทั้้�งหมด ไม่่ควรถููกมองว่่ามีีการแสวงหา รัับ หรืือ
เสนอให้้การอนุุเคราะห์์เป็็นพิิเศษ ของขวััญความช่่วยเหลืือ การต้้อนรัับ
สัันทนาการความบัันเทิิง หรืือสิ่่�งตอบแทนที่�คล้
่ ้ายคลึึงกััน นี่่�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งเมื่่�อต้้องติิดต่่อกัับพนัักงานของรััฐ ไมตรีีธุุรกิิจ ได้้แก่่ ตั๋๋�ว ค่่า
ธรรมเนีียมหรืือบััตรผ่่านไปชมกีีฬาหรืือการแสดงทางวััฒนธรรม ที่่�พััก การ
เดิินทาง อาหาร รางวััล และสิ่่�งของมีีค่่าอื่่�น ๆ

 ที่่�สำำ�คััญ
เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับทั้้�งหมด เราต้้องหลีีก
เลี่่�ยงแม้้แต่่การกระทำำ�ที่่�ดููจะไม่่เหมาะสม

การมอบไมตรีีทางธุร
ุ กิิจให้้แก่่พนัักงานของรััฐบาลแห่่งสหรััฐฯ
โดยมีีข้้อยกเว้้นบางประการ หน่่วยงานรััฐบาลของสหรััฐฯ มีีข้้อห้้ามที่่เ� ข้้ม
งวดกัับพนัักงานของตน ในเรื่่�องการรัับไมตรีีทางธุุรกิิจในลัักษณะใดก็็ตาม
ดัังนั้้�น เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตโดยระเบีียบข้้อบัังคัับหรืือได้้รัับการอนุุมััติิ
จากฝ่่ายกฎหมายก่่อน เราไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้เสนอหรืือให้้ไมตรีีทางธุุรกิิจแก่่
พนัักงานหรืือตััวแทนของรััฐบาลสหรััฐอเมริิกา เครื่่�องดื่่�มที่่�พอประมาณ
เช่่น น้ำำ��อััดลม ชา กาแฟ และผลไม้้ ที่่�นำำ�เสนอเป็็นครั้้�งคราว พร้้อมกัับ
กิิจกรรมทางธุุรกิิจ ก็็อาจยอมรัับได้้
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พนัักงานและเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐบาลนอกสหรััฐอเมริิกาอยู่่�ภายใต้้ข้้อบัังคัับท้้อง
ถิ่่�นและกฎของหน่่วยงานเฉพาะของบุุคคลเหล่่านั้้�น เราต้้องยึึดถืือกฎระเบีียบ
เหล่่านี้้�เมื่่�อทำำ�ธุุรกิิจกัับรััฐบาลที่่�ไม่่ใช่่ของสหรััฐฯ เราคาดหวัังให้้คนกลางซึ่่�ง
เป็็นบุคคล
ุ
ภายนอก หรืือคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจของเราที่่�เป็็นตััวแทนของผลประโยชน์์
ของ L3Harris นอกสหรััฐอเมริิกา ปฏิิบััติิตามกฎเหล่่านี้้�

การมอบของขวััญและจััดกิิจกรรมบัันเทิิงให้้แก่่บุุคลากรจากภาคเอกชน
/ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับภาครััฐ
� ีผลบัังคัับใช้้กัับ
เรามีีหน้้าที่่�สอบถามเกี่่�ยวกัับข้้อห้้ามหรืือข้้อจำำ�กััดใด ๆ ที่่มี
องค์์กรของผู้้�รัับก่่อนเสนอไมตรีีจิิตทางธุุรกิิจ เราอาจจััดหาอาหารเครื่่�องดื่่�ม
หรืือความบัันเทิิงในมููลค่่าที่่�เหมาะสมแก่่บุุคคลที่่�ไม่่ใช่่เจ้้าหน้้าที่่�ในหน่่วยงานของ
รััฐ เพื่่� อสนัับสนุุนกิิจกรรมทางธุุรกิิจโดยต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�:
• ต้องไม่เสนอให้ไมตรีจิตฯ เพื่ อให้ได้รับการปฏิบัติท่เี อื้อประโยชน์
• ไมตรีจิตฯ ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขององค์กรของผู้รับ
• ไมตรีจิตฯ นั้นจะต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาด ไม่บ่อยครั้ง
และไม่ฟุม
่ เฟือยหรือหรูหราเกินสมควร

การร้้องขอและยอมรัับของขวััญและกิิจกรรมบัันเทิิง
เมื่่�อเราได้้รัับไมตรีีทางธุุรกิิจ เราจะ:
• ต้องไม่เรียกร้องไมตรีทางธุรกิจทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งให้ประโยชน์ต่อ
เราหรือสมาชิกในครอบครัวของเรา
• การยอมรับไมตรีทางธุรกิจโดยมีข้อตกลงต่างตอบแทนไม่อาจท�ำได้ โดย
เฉพาะอย่างยิง
่ เมื่อเกี่ยวข้องกับการเชื้อเชิญให้ร่วมท�ำสัญญาหรือเจรจา
สัญญา
• อาจยอมรับเฉพาะการเสนอไมตรีทางธุรกิจที่สอดคล้องกับธรรมเนียม
ปฏิบัติของตลาดที่ควรแก่เหตุและผล และไม่ขัดกับนโยบายของ L3Harris
• ห้ามรับเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ
• ต้องปฏิเสธหรือส่งคืนไมตรีทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือหากไม่สามารถส่ง
คืนได้ให้ส่งไปยังที่ปรึกษาด้านจริยธรรม หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 ที่่�สำำ�คััญ
ก่่อนที่�จ
่ ะเสนอให้้หรืือยอมรัับไมตรีีทางธุุรกิิจ โปรดอ่่านนโยบายของ L3Harris
หรืือติิดต่่อฝ่่ายกฎหมายเพื่่� อขอคำำ�แนะนำำ�เพิ่่� มเติิม

หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การมอบไมตรีีจิิตทางธุุรกิิจให้้แก่่พนัักงานของรััฐของประเทศอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่
สหรััฐฯ
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หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การวิ่่�งเต้้นและกิิจกรรมทางการเมืือง
� รอบคลุุมสมาชิิกสภา
การวิ่่�งเต้้นเกี่่�ยวข้้องกัับการสื่่�อสารกัับเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยบริิหาร ที่่ค
นิิติิบััญญััติิ หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของตน ในความพยายามที่่�จะมีีอิิทธิิพลต่่อ
การดำำ�เนิินการทางกฎหมายหรืือการบริิหารอื่่�น ๆ หลายประเทศห้้ามไม่่ให้้ บริิษััทบริิจาคเงิินทุุน
สิินค้้าหรืือบริิการขององค์์กร (รวมถึึงเวลาทำำ�งานของพนัักงาน) ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
ให้้กัับผู้้�สมััครหรืือพรรคการเมืือง กิิจกรรมการวิ่่�งเต้้นหากได้้รัับอนุุญาตจะอยู่่�ภายใต้้กฎเฉพาะ
ที่่�ควบคุุมกิิจกรรมและข้้อกำำ�หนดการรายงานที่่�หลากหลาย สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งที่่�การติิดต่่อกัับเจ้้า
หน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบายสาธารณะหรืือกฎหมายจะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิและดำำ�เนิินการผ่่านฝ่่าย
รััฐกิิจสััมพัั นธ์์ของ L3Harris เพื่่� อให้้แน่่ใจว่่ากิิจกรรมการวิ่่�งเต้้นดัังกล่่าวไม่่ขััดต่่อลำำ�ดัับความ
สำำ�คััญขององค์์กรและได้้รัับการเปิิดเผย
ในการปฏิิบััติิตามกฎหมาย Byrd Amendment การสนัับสนุุนกองทุุน L3Harris หรืือการใช้้
ทรััพย์์สิินหรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกเพื่่� อประโยชน์์ของพรรคการเมืืองหรืือผู้้�สมัค
ั ร และการมีี
ส่่วนร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐเกี่่�ยวกัับนโยบายสาธารณะและประเด็็นทางกฎหมายที่่�ใดก็็ได้้ในโลก
จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติล่
ิ ่วงหน้้าจากฝ่่ายกฎหมายของ L3Harris

การมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางการเมืือง
L3Harris เคารพการมีีส่่วนร่่วมส่่วนบุุคคลในกระบวนการทางการเมืืองของพนัักงานของเรา
อย่่างไรก็็ตาม การมีีส่่วนร่่วมและการมีีส่่วนร่่วมนั้้�นต้้องดำำ�เนิินการเป็็นรายบุุคคล ในเวลาส่่วน
ตััว และด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของตนเอง

 ข้้อมููลเพิ่่� มเติิม: กฎหมาย Byrd Amendment ห้้าม

มิิให้้มีีการชํําระเงิินตามสััญญาเพื่่� อชํําระให้้แก่่บุุคคล
ใด ๆ ที่่�มีีอิทธิ
ิ ิพลหรืือพยายามโน้้มน้้าวเจ้้าหน้้าที่�่
ของฝ่่ายบริิหารหรืือสาขานิิติิบััญญััติิของรััฐบาล
สหรััฐอเมริิกา (รวมถึึงสมาชิิกของสภาคองเกรสและ
พนัักงานของพวกเขา) ที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับการตกลงหรืือ
การแก้้ไขสััญญาของรััฐบาลสหรััฐอเมริิกา
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 ที่่�สำำ�คััญ

เราได้้รัับความไว้้วางใจให้้ดำำ�เนิินการเพื่่� อประโยชน์์สููงสุุดของ L3Harris ทุ่่�มเท
ความพยายามอย่่างเต็็มที่่�ในงานของเราอย่่างมืืออาชีีพและหลีีกเลี่่�ยงผล
ประโยชน์์ทัับซ้้อน “ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน” อาจเกิิดขึ้้�นได้้เมื่่�อผลประโยชน์์ส่่วนตััว
ขััดแย้้งกัันหรืือดููเหมืือนจะขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท

แม้้เราจะเชื่่�อมั่่�นว่่าเราปฏิิบััติิงานอย่่างถููกต้้องเหมาะสมแล้้ว บุุคคลอื่�น
่ อาจมอง
ว่่าความสััมพัั นธ์์ส่่วนตััวกัับพนัักงานรายอื่่�นเป็็นผลประโยชน์์ทัับซ้้อน และต้้อง
เปิิดเผยต่่อเจ้้าหน้้าที่�ผู้
่ �รั
้ ับผิิดชอบของ L3Harris     

� ัดแย้้ง หรืือดููเหมืือนจะขััด
กิิจกรรมสถานการณ์์หรืือความสััมพัั นธ์์ใด ๆ ที่่ขั
แย้้งกัับผลประโยชน์์ของ L3Harris จะต้้องได้้รัับการเปิิดเผยโดยทัันทีีและครบ
ถ้้วน แม้้ว่่าเราจะไม่่สามารถแสดงรายการผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
ทั้้�งหมด แต่่ตััวอย่่างที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่:
• การว่าจ้างหรือการบริหารจัดการสมาชิกในครอบครัว
• มีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง หรือลูกค้าที่มีความ
สัมพั นธ์ทางครอบครัว ทางด้านการเงิน หรือส่วนตัว
• การมีผู้ท่ร
ี ู้จักกันทางธุรกิจในฝั่งของคู่แข่ง ซัพพลายเออร์ หรือลูกค้า หรือ
การเป็นพนักงานของกลุ่มข้างต้น
• การใช้อุปกรณหรือทรัพยากรของ L3Harris ด้วยจุดประสงคอื่นนอกเหนือ
จากทางธุรกิจ
• ใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลจากโอกาสทางธุรกิจที่ค้นพบผ่านการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัท ข้อมูลหรือต�ำแหน่งของเรา
• การได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทแห่งอื่นที่มอบสิทธิ์การเข้าถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญาภายนอกที่เป็นทรัพย์สินชิ้นเดียวกันหรือเป็นทรัพย์สินคล้ายคลึงกับ
ทรัพย์สินที่ L3Harris เป็นเจ้าของ ก�ำลังพั ฒนา หรือมีสิทธิ์เข้าถึงอยู่

หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การหลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
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หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การปฏิิบััติิตามกฎหมายการค้้าทั่่�วโลก

ซึ่่�งหมายความว่่าเราต้้อง:

เราส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ บริิการโซลููชั่่�น และเทคโนโลยีีของเราไปยัังประเทศ
ต่่าง ๆ ทั่่�วโลก ด้้วยเหตุุนี้้� กิิจกรรมของเราจึึงอยู่่�ภายใต้้กฎหมายการค้้าของ
สหรััฐอเมริิกาและกฎหมายระหว่่างประเทศ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเรา เรามุ่่�ง
มั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎหมายเหล่่านี้้� รวมถึึงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหััวข้้อด้้าน
ล่่าง     

• ปฏิบัติตามกฎหมายการน�ำเข้าและส่งออกที่ควบคุมการขนย้ายสินค้า ข้อมูล
เทคโนโลยีี และบริิการด้้านความมั่่�นคงของกองทััพหรืือลููกค้้าพาณิิชย์์บาง
รายการ รวมทั้้�งข้้อกำำ�หนดด้้านการออกใบอนุุญาตและศุุลกากร

การนำำ�เข้้าและการส่่งออก
� ้างขึ้้�นใน
ผลิิตภััณฑ์์ บริิการ หรืือเทคโนโลยีีของ L3Harris ใดก็็ตามที่่สร้
ประเทศเดีียว แล้้วส่่งข้้ามพรมแดนของประเทศนั้้�นถืือเป็็นการส่่งออก การส่่ง
ออกอาจจัับต้้องไม่่ได้้ ตััวอย่่างเช่่น ภายในสหรััฐอเมริิกา การถ่่ายโอนข้้อมููล
ที่่�ควบคุุมการส่่งออกทางอีีเมล หรืือการสนทนาแบบพบหน้้ากัับบุุคคลที่่�ไม่่ใช่่
ชาวสหรััฐฯ จะถืือว่่าเป็็นการส่่งออก กฎหมายและข้้อบัังคัับการส่่งออกมัักจะ
จำำ�กััดการขายหรืือการถ่่ายโอนข้้อมููลทางเทคนิิค ฮาร์์ดแวร์์ หรืือบริิการ
และอาจห้้าม L3Harris ทำำ�ธุุรกรรมกัับบางฝ่่ายและบางประเทศ นอกเหนืือ
จากกฎหมายและกฎระเบีียบควบคุุมการค้้าของสหรััฐอเมริิกาแล้้ว ประเทศ
ส่่วนใหญ่่ยัังมีีข้้อบัังคัับที่่�ควบคุุมการเข้้าหรืือนำำ�เข้้าผลิิตภััณฑ์์ บริิการและ
เทคโนโลยีีข้้ามพรมแดนของตนด้้วย

• ท�ำความเข้าใจว่าเราไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจกับประเทศที่ถูกคว�่ำบาตรของ
สหรัฐฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทางทหารให้กับประเทศที่รัฐบาลสหรัฐฯ สั่งห้ามอาวุธ

 ที่่�สำำ�คััญ
ก่่อนที่�จ
่ ะเปิิดเผยข้้อมููลทางเทคนิิคแก่่บุุคคลที่่�ไม่่ใช่่ชาวสหรััฐฯ หรืือต้้อนรัับ
บุุคคลที่่�ไม่่ใช่่ชาวสหรััฐฯ ในสถานที่่�ของ L3Harris ให้้ทำำ�ความเข้้าใจข้้อกำำ�หนด
และข้้อจำำ�กััดการส่่งออกที่�เ่ กี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด มีีบทลงโทษที่�ร้
่ ้ายแรงสำำ�หรัับการ
ละเมิิดกฎหมายการค้้าสากล รวมถึึงการสููญเสีียสิิทธิิพิิเศษทางการส่่งออก
ตลอดจนบทลงโทษทั้้�งทางแพ่่ งและทางอาญา สำำ�หรัับคำำ�ถามใด ๆ โปรด
ติิดต่่อฝ่่ายการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบการค้้าสากลหรืือฝ่่ายกฎหมายของ
L3Harris

ความทุ่่�มเทแก่่ลููกค้้าและหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของเรา

เราทุุกคนต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายต่่อต้้านการคว่ำำ��บาตรของสหรััฐอเมริิกา รวม
ถึึงพนัักงานของบริิษััทในเครืือที่่�ไม่่ใช่่สหรััฐอเมริิกา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เป็็นสิ่่�งที่่�
ผิิดกฎหมายในการที่่�จะ:
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพั นธ์ในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตของบริษัทของเรา
(หรืือบุุคคลใด ๆ ) กัับประเทศที่่�ถููกคว่ำำ��บาตรหรืือบริิษััทในบััญชีีดำำ�
• จ่ายเงิน ให้เกียรติ หรือยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิตทม
ี่ ข
ี อ
้ ก�ำหนดการคว�่ำบาตร

การปกป้้องและรัักษาความปลอดภััยของซััพพลายเชนทั่่�วโลกของเรา
หมายความว่่า:
• พื้นที่บรรทุกสินค้าและพื้นที่จัดการสินค้าทั้งหมดมีความปลอดภัย และ
จ�ำกัดเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
• เราปกป้องข้อมูลธุรกรรมระหว่างประเทศของเราจากการสูญหายหรือ
การใช้ในทางที่ผิด รวมถึงองค์ประกอบข้อมูลทั้งหมดและเอกสารเชิง
พาณิชย์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์

• ท�ำสัญญาที่มีบทบัญญัติคว�่ำบาตร

• การจัดส่งทั่วโลกทั้งหมดปราศจากแมลงและสารปนเปื้ อนอื่น ๆ

 ที่่�สำำ�คััญ

• ซัพพลายเออร์ของ L3Harris ทั้งหมดและผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชน
ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสินคา้ บรรทุกและข้อมูล

ในกรณีีที่่�เราได้้รัับคำำ�ขอให้้เข้้าร่่วมหรืือสนัับสนุุนการคว่ำำ��บาตร เราควรรายงาน
เรื่่�องนี้้�ไปยัังฝ่่ายกฎหมายของ L3Harris ทัันทีี เนื่่�องจากคำำ�ขอข้้อมููลการคว่ำำ��
บาตรทั้้�งหมดจะต้้องรายงานไปยัังรััฐบาลสหรััฐอเมริิกา  

การคว่ำำ��บาตร การงดเว้้นสิิทธิิประโยชน์์ การงดเว้้นสิิทธิิการยื่่�นประมููล
เราไม่่สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐบาลกัับบุุคคลหรืือ บริิษััทใด ๆ ที่�ถูู
่ ก
ระงัับหรืือถููกโต้้แย้้งภายใต้้กฎหมายและข้้อบัังคัับของรััฐบาลสหรััฐฯ  

การรัักษาความปลอดภััยธุุรกรรมทั่่�วโลก
เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะปกป้้องและรัักษาความปลอดภััยของธุุรกรรมทั่่�วโลกของเรา ตั้้�งแต่่
จุุดเริ่่�มต้้นไปจนถึึงจุุดปลายทาง

• ยานพาหนะทั้งหมดที่ใช้ในการขนส่งสินค้าบรรทุก L3Harris อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดี ปลอดภัย และมั่นคง

 ที่่�สำำ�คััญ
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�เราจะต้้องตรวจสอบธุุรกรรมระหว่่างประเทศทั้้�งหมดอย่่าง
ระมััดระวััง และรายงานกิิจกรรมที่�น่
่ ่าสงสััยหรืือผิิดปกติิต่่อเจ้้าหน้้าที่�ผู้
่ ้�รัับ
ผิิดชอบของ L3Harris ทัันทีี

หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การคว่ำำ��บาตร
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ความทุ่่�มเทแก่่กัันและกััน
พนัักงานของ L3Harris เป็็นสิินทรััพย์์ที่่�ล้ำ��ค่
ำ ่าที่่�สุุดของบริิษััท เราได้้ผสานความ
สามารถ ความคิิด ประสบการณ์์ และภููมิิหลัังอัันหลากหลายเข้้าด้้วยกัันเพื่่� อส่่ง
มอบโซลููชัันที่่�ดีีที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้าของเรา เรารู้้�ว่่าการปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นด้้วยความเคารพ
และด้้วยความซื่่�อสััตย์์ในทุุกสิ่่�งที่่�เราทำำ� เป็็นพื้้� นฐานของความสำำ�เร็็จโดยรวมของ
เราในฐานะองค์์กร

ความทุ่่�มเทแก่่กัันและกััน

สถานที่่�ทำ�ำ งานปลอดความรุุนแรง

เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินงานและกิิจกรรมในลัักษณะที่่�ให้้และรัักษาสภาพการทำำ�งาน
ที่่�ปลอดภััยและดีีต่่อสุุขภาพ ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
นโยบาย ขั้้�นตอนการควบคุุมภายใน และกฎระเบีียบด้้านสุุขภาพความปลอดภััย
และความปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด ระมััดระวัังเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงต่่าง ๆ
อย่่างดีี และ:  

ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษาความปลอดภััยส่่วนหนึ่่�งของ L3Harris คืือการรัักษา
สถานที่่�ทำำ�งานของเราให้้ปลอดจากการใช้้ความรุุนแรงทางร่่างกาย ความ
รุุนแรงในที่�ทำ
่ ำ�งานมีีหลายรููปแบบ อย่่างเช่่น:  

• ปฏิบัติตามขั้นตอนและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
• เข้าใจมาตรการเรื่องการควบคุมสิ่งอันตรายและความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
• หยุดท�ำงาน หากเรารู้สึกว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
• แจ้งข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ ไปยังหัวหน้างานของเรา ตัวแทนฝ่ายสิ่ง
แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย หรือสมาชิกฝ่ายบริหาร
• รายงานการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย เหตุการณ์ที่เกือบเป็นอุบัติเหตุ หรือ
เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ทันที

 ที่่�สำำ�คััญ
รายงานการบาดเจ็็บที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน หรืือสภาพการทำำ�งานที่่�ไม่่
ปลอดภััยที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือที่่�อาจเกิิดขึ้้�นทัันทีีต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบของ
L3Harris

• การขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงกับบุคคลหรือทรัพย์สิน 
• การแอบเฝ้าติดตามหรือการคุกคามในรูปแบบอื่น
• ความรุนแรงในครอบครัวย่อมส่งผลมาถึงสถานที่ท�ำงาน
• การสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน

 ที่่�สำำ�คััญ
ห้้ามใช้้อาวุุธในสถานที่�ทำ
่ ำ�งานโดยไม่่ได้้รัับการอนุุมััติิโดยเฉพาะและชััดเจน หาก
เราพบเห็็นหรืือรัับทราบว่่าอาจมีีเหตุุที่�เ่ ป็็นภััยคุุกคามเกิิดขึ้้�น โปรดติิดต่่อเจ้้า
หน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบของ L3Harris โดยด่่วน 
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การรัักษาสถานที่่�ทำำ�งานให้้ปลอดภััยและเอื้้�อต่่อสุุขภาพ
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สถานที่่�ทำำ�งานปลอดการใช้้สารเสพติิด
การใช้้สารควบคุุม (ยาใบสั่่�งยา) หรืือแอลกอฮอล์์โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตอาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อความ
ปลอดภััยอย่่างร้้ายแรง ห้้ามมิิให้้มีีการครอบครอง จำำ�หน่่าย หรืือใช้้สารควบคุุมที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต หรืือ
อยู่่�ภายใต้้อิทธิ
ิ ิพลของสารควบคุุมที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาตดัังกล่่าวในเวลางานบริิษััท ในสถานที่�ข
่ องบริิษััท
หรืืออยู่่�ในงานที่่�บริิษััทให้้การสนัับสนุุน
ห้้ามมิิให้้ดื่่�มแอลกอฮอล์์ในสถานที่่�ของบริิษััท หรืือเมื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ยกเว้้ณในกรณีีที่�ดื่
่ ่�มใน
ปริิมาณพอดีีในงานกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�ได้้รัับอนุุญาตแล้้ว ไม่่ว่่าในกรณีีใด เราทุุกคนต้้องรัับผิิดชอบ
ในการตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าประสิิทธิิภาพและการตััดสิินของเราจะปราศจากแอลกอฮอล์์ในช่่วงเวลา
ทำำ�งาน

การสนัับสนุุนความหลากหลาย การไม่่คิิดอคติิแบ่่งแยก และความเคารพต่่อ
กัันในสถานที่่�ทำ�ำ งาน
เราขอขอบคุุณที่่�ทุุกคนใน L3Harris ได้้นำำ�ภููมิิหลัังและมุุมมองที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์เข้้ามาหลอมรวมกััน
เช่่นเดีียวกัับชุุดของความสามารถที่่�ไม่่เหมืือนใคร การใช้้ประโยชน์์จากความหลากหลายของเราสร้้าง
โซลููชัันที่่�เป็็นนวััตกรรมใหม่่ และปรัับปรุุงการให้้บริิการลููกค้้าระดัับโลกของเรา
� เราสร้้างสภาพแวดล้้อมที่�ไ่ ม่่มีี
เราปฏิิบััติิต่่อผู้้�คนอื่่�นอย่่างซื่่�อสััตย์์ เป็็นธรรม และให้้ความเคารพต่่อผู้้�อื่่น 
อคติิแบ่่งแยก ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับความหลากหลายในผู้้�คนและมุุมมอง เราประสบความสำำ�เร็็จได้้ด้้วย
ความร่่วมมืือและความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบรรลุุวััตถุุประสงค์์ร่่วมกัันที่่�กำำ�หนดไว้้  เราพยายามที่่�จะจััดให้้มีีสภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ทุุกคนสามารถปฏิิบัติ
ั ิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุศัักยภาพของตน
อย่่างเต็็มที่่�

 ที่่�สำำ�คััญ
เราทุุกคนมีีหน้้าที่�รั
่ ับผิิดชอบในการสร้้างบรรยากาศ
แห่่งความไว้้วางใจและความเคารพต่่อผู้้�อื่่�น และส่่ง
เสริิมสภาพแวดล้้อมในสถานที่�ทำ
่ ำ�งานที่่�มีีประสิิทธิผล
ิ
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L3Harris จะไม่่ยอมให้้มีีการล่่วงละเมิิดทุุกประเภทรวมทั้้�งทางร่่างกาย
และอารมณ์์ซึ่่�งพุ่่�งเป้้าไปที่่� เชื้้�อชาติิ เพศ รสนิิยมทางเพศ ศาสนา ความ
ทุุพพลภาพ อายุุหรืือลัักษณะส่่วนบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครอง สิ่่�งนี้้�
ครอบคลุุมถึึงเพื่่� อนร่่วมงาน ซััพพลายเออร์์ ลููกค้้า และใครก็็ตามที่่�ทำำ�ธุุรกิิจ
กัับบริิษััท ข้้อห้้ามนี้้�ยัังครอบคลุุมนอกเหนืือจากสถานที่่�ทำำ�งาน ไปยัังสถานที่�่
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน เช่่น การเดิินทางเพื่่� อธุุรกิิจ การประชุุมและกิิจกรรมทาง
สัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้อง และบนสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์รวมถึึงบล็็อก การส่่งข้้อความ การ
ส่่งข้้อความโต้้ตอบแบบทัันทีี และโซเชีียลมีีเดีีย การคุุกคามเป็็นสิ่่�งที่่�ตรงกััน
ข้้ามกัับ ค่่านิิยมของเรา ซึ่่�งสร้้างสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�น่่ารัังเกีียจหรืือ
เป็็นอัันตราย และแทรกแซงการปฏิิบัติ
ั ิงาน

 ที่่�สำำ�คััญ
เราทุุกคนต่่างถููกคาดหวัังให้้ส่่งเสริิมวััฒนธรรมการแสดงความเคารพและหลีีก
เลี่่�ยงพฤติิกรรมใด ๆ ที่่�อาจถููกมองว่่าเป็็นการคุุกคามหรืือการเลืือกปฏิิบััติิใน
ทางใดทางหนึ่่�ง หากเรามีีคำำ�ถามเพิ่่� มเติิมเกี่่�ยวกัับการเคารพต่่อผู้้�อื่่�นในสถานที่�่
ทำำ�งาน โปรดดููนโยบายของ L3Harris ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหััวข้้อเหล่่านี้้� หรืือติิดต่่อ
หาเจ้้าหน้้าที่่�ผู้�รั
้ ับผิิดชอบของ L3Harris โดยด่่วน

นิิยาม
ตััวอย่่างบางส่่วนของการคุุกคามอาจรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเฉพาะ:
• การแกล้้ง การใช้้คำำ�ขู่่� การกระทำำ�ข่่มขู่่�
•ก
 ารวิิจารณ์์หรืือแสดงท่่าทีีส่่อไปในเรื่่�องทางเพศ การถามหรืือสนทนา
เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมทางเพศ หรืือการเรีียกร้้องให้้ร่่วมกิิจกรรมทางเพศ
• การแตะต้้องเนื้้�อตััวโดยไม่่ได้้ยิินยอมหรืือไม่่เหมาะสม
•ก
 ารส่่งข้้อความ/อีีเมลที่่�วิิจารณ์์ ล้้อเลีียน หรืือรููปภาพที่่�สร้้างความขุ่่�น
เคืือง

การป้้องกัันการเลืือกปฏิิบััติิ
ในฐานะนายจ้้างที่่�ให้้โอกาสอย่่างเท่่าเทีียมกััน L3Harris มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิต่่อ
พนัักงานและผู้้�สมัค
ั รงานทุุกคนด้้วยความเคารพและให้้เกีียรติิผู้้�อื่�น 
่ และรัักษา
สถานที่ทำ
่� �ำ งานที่ป
่� ราศจากการเลืือกปฏิิบัติ
ั โิ ดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย เรารัับสมััคร
ว่่าจ้้าง พัั ฒนา เลื่่�อนตำำ�แหน่่ง ลงโทษ และให้้เงื่่�อนไขการจ้้างงานอื่่�น ๆ โดย
ไม่่คำำ�นึึงถึึงเชื้้�อชาติิ สีีผิิว ศาสนา ชาติิกำำ�เนิิด เพศ (รวมถึึงการตั้้�งครรภ์์ การ
คลอดบุุตร การให้้นมบุุตรหรืือสภาวะทางการแพทย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) อายุุ ความ
ทุุพพลภาพ ความผิิดปกติิทางพัั นธุุกรรม สถานะความโน้้มเอีียงรัับโรคหรืือการ
เป็็นพาหะ สถานภาพสมรสหรืือคู่่�ชีีวิิต สถานะทหารผ่่านศึึก รสนิิยมทางเพศ
อััตลัักษณ์์ทางเพศหรืือการแสดงออกทางเพศ หรืือสถานะที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครอง
อื่่�น ๆ นอกจากนี้้� เรายัังจััดหาที่่�พัักที่่�เหมาะสมให้้กัับพนัักงานและผู้้�สมััครที่่�มีี
คุุณสมบััติิตามที่�ก
่ ฎหมายกำำ�หนด
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การหลีีกเลี่่�ยงการคุุกคาม
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การคุ้้�มครองข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััวของพนัักงาน
L3Harris มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปกป้้องความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลที่่�อยู่่�ในความคุ้้�มครอง
ของเรา เฉพาะพนัักงาน ผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตและมีีเหตุุผลเกี่่�ยวกัับงานเท่่านั้้�นที่่�
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�สามารถระบุุตััวตนได้้ (“ PII”) เช่่น บุุคลากร
ของบริิษััทและเวชระเบีียน บัันทึึกบุุคลากรและเวชระเบีียนควรมีีเฉพาะข้้อมููล
ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจ้้างงานเท่่านั้้�น หลายประเทศ
มีีกฎหมายที่่�เข้้มงวดในการปกป้้อง PII ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานของเราและ
บุุคคลอื่�น 
่ ๆ และเราต้้องปกป้้องข้้อมููลนี้้� ซึ่่�งหมายความว่่าเราต้้อง:

นิิยาม
“PII” คืือ ข้้อมููลใด ๆ ที่่�เรารวบรวมหรืือประมวลผลที่่�สามารถใช้้ในการระบุุ
ค้้นหาหรืือติิดต่่อบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคล ตััวอย่่างบางส่่วนของ PII ได้้แก่่ แต่่
ไม่่จำำ�กััดเฉพาะ:
•ห
 มายเลขประจำำ�ตััว เช่่น หมายเลขประกัันสัังคม หมายเลข
หนัังสืือเดิินทางและใบอนุุญาตขัับขี่่�
• ข้้อมููลทางการเงิินและหมายเลขบััตรเครดิิต

• เข้าถึง รวบรวม ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูล PII ด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น

• ที่่�อยู่่�

• ด�ำเนินการตามมาตรการคุ้มครอง PII ไม่ให้สูญหาย ถูกใช้ในทางที่ผิด หรือ
มีผู้เข้าถึงโดยไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาต

• นามสกุุลเดิิมของมารดา

• ใช้ความระมัดระวังเป็นพิ เศษเมื่อถ่ายโอน PII ไปยังบุคคลภายนอกที่ได้รับ
อนุญาต และใช้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล ข้อสัญญา หรือมาตรการที่
คล้ายกันเพื่ อปกป้องข้อมูล
• เก็บรักษาและจัดเก็บบันทึกข้อมูลตามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
� โยบายของ L3Harris ในกรณีีที่่รั
� ับทราบหรืือ
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่� มเติิม โปรดดููที่่น
สงสััยว่่ามีีการละเมิิดข้้อมููล ให้้รายงานเรื่่�องดัังกล่่าวต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบ
ของ L3Harris โดยด่่วน 

• วััน เดืือน ปีี เกิิด

ความทุ่่�มเทแก่่กัันและกััน

นิิยาม

ที่่� L3Harris เราเป็็นเจ้้าของ สร้้าง และเข้้าถึึงข้้อมููลจำำ�นวนมาก เพื่่� อให้้
สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษััทและกฎหมายความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล เรา
ต้้องปกป้้องและจััดการข้้อมููลในรููปแบบที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร อิิเล็็กทรอนิิกส์์
หรืือรููปแบบอื่่�นใดอย่่างเหมาะสม ไม่่ว่่าจะได้้มาจากหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับ L3Harris
หรืือบุุคคลที่่�สามใด ๆ รวมถึึงซััพพลายเออร์์และลููกค้้าของเรา ซึ่่�งหมายความว่่า
เรา:

“ข้้อมููลที่่�เป็็นกรรมสิิทธิ์์�” หมายถึึง ข้้อมููลที่่เ� ป็็นทรััพย์์สิิน ข้้อมููลลัับ
ทรััพย์์สิินทางปััญญา หรืือข้้อมููลความลัับทางการค้้า ไม่่ว่่าจะมีีการทำำ�
เครื่่�องหมายหรืือไม่่ในรููปแบบใดก็็ตามซึ่่�งยัังไม่่เป็็นที่่�รัับรู้้�ต่่อสาธารณะ
รวมถึึงข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากบุุคคลที่่�สามซึ่่�งเรามีีภาระผููกพัั น
ที่่�จะต้้องเก็็บเป็็นความลัับ ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีี ยงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการ
เงิิน แผนธุุรกิิจ ข้้อเสนอ ลููกค้้า ผู้้�ขาย พนัักงานและค่่าตอบแทน
ภาพวาด สิ่่�งประดิิษฐ์์ กระบวนการประดิิษฐ์์ การวิิจััย ซอฟต์์แวร์์
ข้้อมููลจำำ�เพาะทางเทคนิิค และผลการทดสอบ

• ไม่ควรเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าง
เหมาะสม การอนุญาตและ "จ�ำเป็นต้องทราบ" ภาระผูกพั นนี้คงอยู่ตลอดการ
จ้างงานทั้งหมดของเราและหลังจากนั้น

หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS

การปกป้้องข้้อมููลทรััพย์์สิิน
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• ปฏิบัติตามข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล

 ที่่�สำำ�คััญ

• เก็บรักษาเครื่องหมายสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ห้้ามส่่งหรืือเปิิดเผยข้้อมููลที่�เ่ ป็็นกรรมสิิทธิ์์�ผ่่านทางอีีเมลส่่วนบุุคคล อุุปกรณ์์ที่่�ไม่่ใช่่
ของ L3Harris หรืือแพลตฟอร์์มออนไลน์์ (เช่่น สื่่�อแบบถอดได้้ คอมพิิ วเตอร์์ส่่วน
บุุคคล บริิการแชร์์ไฟล์์ ซอฟต์์แวร์์การประชุุมผ่่านวิิดีีโอ) โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลทางเทคนิคและซอฟต์แวร์ท้ง
ั หมดที่ให้แก่
ลูกค้านั้นมีเครื่องหมายก�ำกับสิทธิในข้อมูลที่ถูกต้อง
• ใช้วิธีการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยที่เหมาะสมและได้รับการอนุมัติเมื่อส่งอีเมลข้อมูล
ที่เป็นทรัพย์สิน
• ห้ามคัดลอกข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ลงในไซต์ท่เี ข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เว้นแต่จะ
มีการใช้การป้องกันไฟล์และข้อตกลงของบริษัทที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการใช้
ระบบและบริการบนคลาวด์
• รายงานการสูญหายหรือละเมิดข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ท่อ
ี าจเกิดขึ้นต่อเจ้า
หน้าที่ผู้รับผิดชอบของ L3Harris

การปกป้้องข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
เราทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบในการทำำ�ความเข้้าใจความละเอีียดอ่่อนของข้้อมููล
ที่ไ่� ว้้วางใจให้้เราดููแล ในหลาย ๆ ครั้้�ง รััฐบาลที่่�เราทำำ�งานด้้วยได้้อนุุญาตให้้เรา
เข้้าถึึงข้้อมููลที่�เ่ ป็็นความลัับ ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีการจััดการและข้้อผููกพัั นอย่่างต่่อ
เนื่่�องในการปกป้้องข้้อมููลดัังกล่่าวตลอดเวลา มีีกฎหมายและข้้อบัังคัับมากมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการปกป้้องข้้อมููลที่�เ่ ป็็นความลัับ ซึ่่�งมีีความซัับซ้้อนและแตกต่่างกััน
ไปในแต่่ละประเทศและหน่่วยงานของรััฐ เราต้้องศึึกษากฎหมายและระเบีียบข้้อ
บัังคัับเหล่่านี้้�ให้้คุ้้�นเคย และปฏิิบััติต
ิ ามแนวทางปฏิิบััติด้
ิ ้านความปลอดภััยที่่�ระบุุไว้้
ในสััญญาของเรา หรืือโดยหน่่วยงานของรััฐหรืือประเทศ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างใกล้้
ชิิด
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การรัักษาความปลอดภััยให้้แก่่สิินทรััพย์์และอาคารสถานที่่�
ของบริิษััท
เราแต่่ละคนเป็็นผู้�รั
้ ับผิิดชอบต่่อการคุ้้�มครองสิินทรััพย์์ของ L3Harris และ
สิินทรััพย์์ที่�ลูู
่ กค้้าของเราจััดหามาให้้ เพื่่� อไม่่ให้้มีีการเข้้าถึึงโดยไม่่ได้้รัับสิิทธิ์์�
อนุุญาต การฉ้้อโกง การลัักขโมย การสููญหาย หรืือการนำำ�ไปใช้้ในทางที่่�ผิิด
ซึ่่�งหมายความว่่าเรา:
• รายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ทันที (เช่น อีเมลฟิชชิ่ง)
การฉ้อโกง การโจรกรรม การสูญหาย หรือการน�ำทรัพย์สิน L3Harris ไป
ใช้ในทางที่ผิด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการป้องกันน้นส
ั อดคล้องกับคุณค่าและระดับความ
ละเอียดอ่อนของข้อมูล (เช่น การควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสมส�ำหรับ
ข้อมูลและระบบที่จัดเก็บหรือส่งข้อมูล)
• ใช้และจัดการทรัพย์สินที่มอบให้โดยลูกค้าจากภาครัฐหรือบุคคลภายนอก
อื่นโดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของข้อตกลงหรือสัญญา
• คืนทรัพย์สินต่าง ๆ ของ L3Harris ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ เมื่อ
สัญญาจ้างของเราที่ L3Harris สิ้นสุดลงแล้ว

การใช้้ระบบข้้อมููลของบริิษััท
ระบบสารสนเทศของเรามีีความสำำ�คััญต่่อกิิจกรรมทางธุุรกิิจในแต่่ละวัันของ
เรา และเราต้้องใช้้อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
ดัังนั้้�น อย่่าลืืมว่่า:
• ห้ามแบ่งปันรหัสผ่าน
• รักษาคอมพิ วเตอร์ สื่อแบบถอดได้ และโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัย
• หลีกเลี่ยงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม
• ห้ามติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
• ให้รายงานการสูญหาย การใช้หรือการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทอย่างไม่
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โทรศัพท์ แล็ปท็อป คีย์การ์ด
รหััสผู้�ใ้ ช้้ และรหััสผ่่านให้้เจ้้าหน้้าที่�ผู้
่ �รั
้ ับผิิดชอบของ L3Harris ได้้รัับทราบ
โดยทัันที   
ี
เมื่่�อทำำ�งานในสถานที่่�ราชการหรืือเมื่่�อได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าถึึงระบบข้้อมููลของ
รััฐบาล เราต้้องเข้้าใจและปฏิิบััติต
ิ ามขั้้�นตอนและข้้อกำำ�หนดการใช้้งานทั้้�งหมด
อย่่างเคร่่งครััด

 ที่่�สำำ�คััญ
L3Harris ขอสงวนสิิทธิ์์�ในการตรวจสอบหรืือบัันทึึกเนื้้�อหาการสื่่�อสารเพื่่� อ
ตรวจสอบการปฏิิบััติิตามนโยบาย หรืือด้้วยเหตุุผลอื่�น 
่ ๆ ทางธุุรกิิจที่่�ชอบด้้วย
กฎหมาย

ความทุ่่�มเทแก่่กัันและกััน

เราต้้องความถููกต้้องและสมบููรณ์์ของข้้อมููลในบัันทึึกทางธุุรกิิจและการเงิินให้้
ตรงตามกฎหมายและข้้อบัังคัับของสหรััฐอเมริิกาและนานาชาติิ  
• ความถูกต้องสมบูรณ์ทางด้านการเงิน: การบันทึกและรายงานธุรกรรม
ทางการเงินของเราอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องและตรงเวลามีความส�ำคัญ
ต่อชื่อเสียงของ L3Harris ธุรกรรมทางการเงินท้ง
ั หมดจะถูกบันทึกลงใน
สมุดบัญชีและบันทึกของ L3Harris โดยใช้มาตรฐานการบัญชีท้องถิ่นและ
ปรับปรุงตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสหรัฐอเมริกา หากเรา
มีเหตุผลใด ๆ ที่เชื่อได้ว่าบันทึกไม่ถูกต้องหรือท�ำให้เข้าใจผิด โปรดติดต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ L3Harris
• การเก็บรักษาเอกสาร: เราจ�ำเป็นต้องเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ เช่น
ข้้อมููลทางการเงิินและการยื่่�นเอกสารต่่อรััฐบาล และบัันทึึกอื่่�น ๆ ที่่�สร้้าง
ขึ้้�นภายในขอบเขตของธุุรกิิจของเรา ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด หากเรามีี
คำำ�ถามว่่าจะเก็็บรัักษาระเบีียนข้้อมููลหรืือไม่่ โปรดศึึกษานโยบายของ
L3Harris ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเก็็บรัักษาและการทำำ�ลายระเบีียนข้้อมููล หรืือ
ติิดต่่อฝ่่ายกฎหมายของ L3Harris

้ ทีเ่ ราต้อง
• การปฏิบัติตามการเก็บรักษาเอกสารตามกฎหมาย: มีบางครัง
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึกข้อมูล เช่น
ในกรณีีของการสอบสวนเป็็นการภายของภาครััฐหรืือการดำำ�เนิินคดีีทาง
กฎหมาย ในสถานการณ์์เช่่นนี้้�เราจะต้้องปฏิิบััติต
ิ ามคำำ�แนะนำำ�ในการเก็็บ
รัักษาที่�ร
่ ะบุุโดยฝ่่ายกฎหมาย หากเรามีีคำำ�ถามใด ๆ เกี่่�ยวกัับความรัับผิิด
ชอบของเราในการรัักษาบัันทึึกโปรดติิดต่่อฝ่่ายกฎหมายของ L3Harris
• การส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามความเป็นจริง: การท�ำรายงาน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ถูกต้องและภายในเวลาที่ก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญ ซึ่ง
หมายความว่าเรา:
– เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างถูกต้องจากหมายเลขช�ำระค่าใช้จ่ายและ
สัญญาที่ถูกต้อง
– ปฏิบัติตามระเบียบวิธีที่บังคับใช้ส�ำหรับรายงานค่าใช้จ่าย
– โปรดแน่ใจว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้รับการอนุมัติโดยเงื่อนไขของ
สัญญาหรือนโยบาย

 ที่่�สำำ�คััญ
� งสำำ�คััญ ดัังนั้้�นข้้อมููลทางการเงิินและ
ชื่่�อเสีียงของ L3Harris นั้้�นเป็็นเรื่่อ
บัันทึึกทางธุุรกิิจของเราจะต้้องเป็็นปัจ
ั จุุบััน ถููกต้้อง และสมบููรณ์์
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การเก็็บบัันทึึกข้้อมููลทางธุุรกิิจและการเงิินให้้ถููกต้้องตาม
จริิง
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การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
พฤติิกรรมความรัับผิิดชอบในขณะที่่�ครอบครองข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ยัังไม่่เปิิดเผยต่่อ
สาธารณะเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญต่่อการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายและชื่่�อเสีียงของเราในฐานะ
คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจที่่�ไว้้วางใจได้้ ในระหว่่างการทำำ�งานของเรา เราอาจสามารถเข้้าถึึง
ข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับ L3Harris คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจของ
เรา หรืือบริิษััทอื่่�น ๆ เราไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้ข้้อมููลนี้้�เพื่่� อประโยชน์์ส่่วนตััวหรืือใน
ลัักษณะอื่่�น ๆ และต้้องรัับผิิดชอบในการปกป้้องข้้อมููลนั้้�น ซึ่่�งหมายความว่่าเรา:
• ถูกห้ามโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่น) จากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงหุ้น 
พั นธบัตร ตราสารสิทธิ และอนุพันธ์อื่น ๆ) เมื่อเราทราบข้อมูลสาระส�ำคัญที่ไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ และจากการสื่อสารข้อมูลนอก L3Harris เว้นแต่เป็นไป
ตามนโยบายของ L3Harris
• ห้ามให้ข้อมูล “เคล็ดลับ” หรือแนะน�ำการซื้อขายกับสมาชิกในครอบครัว เพื่ อน
หรืือบุุคคลอื่่�น ๆ
• อนุญาตให้ผู้บริหาร (ขึ้นอยู่กับระดับและหน้าที่) ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
L3Harris เฉพาะในช่่วงเวลา "เปิิด" หลัังจากการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน
รายไตรมาสหรืือรายปีีต่่อสาธารณะ

นิิยาม
ข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะคืือข้้อมููลใด ๆ ที่่�นัักลงทุุนที่่�มีีเหตุุผล
จะพิิ จารณาว่่ามีีความสำำ�คััญในการตััดสิินใจลงทุุนและยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อ
สาธารณชน ตััวอย่่างของข้้อมููลภายในที่่�สำำ�คััญรวมถึึง:
• การหารืือเกี่่�ยวกัับการเข้้าซื้้�อกิิจการหรืือการขายกิิจการ
•ก
 ารเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างของผู้้�บริิหาร หรืือการเปลี่่�ยนแปลงของ
ระดัับผู้้�บริิหาร
• การทำำ�สััญญาและยกเลิิกสััญญาที่่�สำำ�คััญ
• การพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์ตััวใหม่่ บริิการ หรืือขั้้�นตอนดำำ�เนิินการ
• ข้้อมููลทางการเงิินเช่่นรายได้้ขององค์์กร

ความทุ่่�มเทแก่่กัันและกััน

เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะสื่่�อสารอย่่างถููกต้้อง ซื่่�อสััตย์์และตรงเวลาต่่อสาธารณะ
สื่่�อมวลชน ผู้้�ถืือหุ้้�นของ L3Harris ตลอดจนเจ้้าหน้้าที่่�และหน่่วยงานของ
รััฐ ในฐานะบริิษััทที่่�มีีการซื้้�อขายสาธารณะ L3Harris จึึงต้้องอยู่่�ภายใต้้กฎ
ระเบีียบที่่�ควบคุุมการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณะ เพื่่� อปกป้้องชื่่�อเสีียงของเรา
และรัักษาความซื่่�อสััตย์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอกของเรา เฉพาะผู้้�ที่่�ได้้รัับ
อนุุญาตเท่่านั้้�นที่่�สามารถแสดงความคิิดเห็็นในนามของ L3Harris ได้้

่ ท้จริงและถูกต้อง
• การสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาด: การสื่อสารทีแ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นสิ่งส�ำคัญในการตอบสนองความ
รับผิดชอบของเราที่มีต่อลูกค้าของเรา
้ บุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
• การติดต่อกับสื่อมวลชน: L3Harris ได้แต่งตัง
แผนกการสื่อสารเพื่ อตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนทั้งหมด เว้นแต่เราจะ
ได้รับการอนุมัติให้เป็นโฆษกของ L3Harris เราไม่สามารถท�ำงานร่วมกับสื่อ
ภายในนามของ L3Harris ส่งต่อค�ำขอทั้งหมดที่ได้รับจากสื่อสารมวลชน
และนักวิเคราะห์ทางการเงินไปยังฝ่ายการสื่อสารขององค์กร  
• สื่อสังคม การใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งส�ำคัญใน
การปกป้องข้อมูลและชื่อเสียงที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิข
์ องบริษัท
ของเรา ในขณะที่อินเทอร์เน็ตช่วยให้เรามีศักยภาพในการแบ่งปันข้อมูล
ที่มีค่า แต่เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ความระมัดระวังและใช้
วิจารณญาณที่ดีก่อนใช้งานไซต์โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์หรือบล็อกส่วน
บุคคล ซึ่งหมายความว่าเรา:
– ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ขัดกับค่านิยมของเรา (ลามก ข่มขู่ หรือไม่เหมาะ
สม)
– ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ L3Harris
ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคิดเห็นที่แสดงนั้นแสดงอย่างเปิดเผยว่า
เป็นความคิดเห็นของเราเองไม่ใช่ของ L3Harris

หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS
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ปณิิธานต่่อชุุมชนของเรา
เราทราบดีีว่่างานของ L3Harris มีีผลกระทบต่่อชุุมชนที่่เ� ราอาศััย
และทำำ�งานอยู่่� เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจของเราในลัักษณะที่่�ปกป้้อง
สัังคมของเราสำำ�หรัับคนรุ่่�นต่่อไป และแสดงให้้เห็็นถึึงการดููแลและ
ความรัับผิิดชอบขององค์์กร

ปณิิธานต่่อชุุมชนของเรา

สิิทธิิมนุุษยชน

� ะเป็็น
สอดคล้้องกัับวััฒนธรรมทางจริิยธรรมของเรา L3Harris มุ่่�งมั่่�นที่่จ
พลเมืืองที่่�ดีีผ่่านการมีีส่่วนร่่วมในองค์์กรการกุุศลและกิิจกรรมชุุมชน เรา
สนัับสนุุนให้้พนัักงานเป็็นอาสาสมััครในชุุมชนของเรา  

L3Harris มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนและป้้องกัันการค้้ามนุุษย์์ โดยการ
ส่่งเสริิมและปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมายและมาตรฐานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนทั้้�งหมดในทุุก
พื้้� นที่�ข
่ องเรา ซึ่่�งหมายความว่่าเรา:

การเคารพสภาพแวดล้้อมของเรา
L3Harris มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินงานและดำำ�เนิินกิิจกรรมในลัักษณะที่่�ช่่วยปกป้้อง
สิ่่�งแวดล้้อม โดยการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ลดการใช้้น้ำำ�� เปลี่่�ยน
เส้้นทางขยะจากการฝัังกลบ และปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย และข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�บัังคัับใช้้

• ห้ามมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์ภายในการด�ำเนินงานของเรา และไม่ให้ความ
ช่วยเหลือโดยรับรู้หรือโดยเจตนาต่อการค้ามนุษย์ใด ๆ ที่ฝ่ายอื่นใดได้
กระท�ำ
• หลีกเลี่ยงการสรรหาและการจ้างงานที่ท�ำให้เข้าใจผิดหรือเป็นการหลอก
ลวง รวมถึง
– การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสรรหาบุคลากร
– ปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารระบุตัวตนหรือเอกสารตรวจคนเข้าเมือง
ของพนักงาน
– การไม่เปิดเผยข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่ส�ำคัญของการจ้างงาน 
• ตระหนักถึงสิทธิในการเจรจาต่อรองและท�ำตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับ
ค่าจ้างและเวลาในการท�ำงาน
• ด�ำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์ท่ม
ี ีพันธกิจร่วมกัน และบังคับใช้นโยบายและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คล้ายกัน

หลัักจรรยาบรรณของ L3HARRIS
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เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบของ L3HARRIS
เราสามารถรายงานปััญหาของเราในได้้หลายวิิธีี
ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือผู้้�บริิหารรายอื่่�น
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ฝ่่ายกฎหมาย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน (สััญญา, คุุณภาพ, การเงิิน, การรัักษาความ
ปลอดภััย, การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของรััฐบาล, ความปลอดภััยของ
ข้้อมููล, การปฏิิบััติต
ิ ามกฎระเบีียบทางการค้้า, EHS, การสื่่�อสาร ฯลฯ)
ที่่�ปรึึกษาด้้านจริิยธรรม หรืือสมาชิิกฝ่่ายจริิยธรรมและกำำ�กัับดููแลการ
ปฏิิบััติต
ิ ามกฎระเบีียบ
สายช่่วยเหลืือ L3Harris
• เว็บไซต์: www.L3HarrisHelpline.com
• โทรศัพท์: 1-877-532-6339

สแกนคิิวอาร์์โค้้ดด้้านล่่างเพื่่� อยื่่�น
รายงาน ร้้องขอความช่่วยเหลืือ
หรืือทำำ�การเปิิดเผย COI
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