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“โดยการทำาความเข้าใจข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ และ

นำาไปใช้เมื่อจำาเป็น ก็เท่ากับว่าท่านได้จงใจเลือก

ที่จะปกป้องมรดกตกทอดในเรื่องของความ

ซื่อสัตย์ที่มีสืบต่อกันมายาวนานของเรา โดยใน

ขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยอย่างแท้จริงต่อความ

สำาเร็จในอนาคตของเรา”

เลือกที่จะ 
ประสบ 
ความสำาเร็จ
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เรียน ผู้อำานวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
องค์กรระดับโลกที่ดีที่สุดนั้นมีการตัดสินใจที่แน่วแน่ องค์กรเหล่านี้ ซึ่งมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของตนคืออะไร จะตั้งเป้าหมายไว้สูง และดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ความสำาเร็จมิได้ได้มาโดย

บังเอิญ

ในทำานองเดียวกัน อีตันก็มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องความซื่อสัตย์ได้ก็โดยการให้ความสำาคัญกับเรื่องจริยธรรม เรา

บ่มเพาะค่านิยมที่ถูกต้อง และทำาให้เห็นเจตนารมณ์ของเราอย่างชัดเจนด้วยการดำาเนินการอย่างมีความซื่อสัตย์ 

และทำาธุรกิจด้วยความถูกต้อง

เมื่อเป็นดังนี้ ชื่อเสียงของอีตันในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีจริยธรรมอย่างสูงก็ได้กลายมาเป็นคุณลักษณะอันทรงพลัง

และทำาให้เราแตกต่างจากผู้อื่น

เราปกป้องส่วนสำาคัญของสิ่งที่ทำาให้เราประสบความสำาเร็จอย่างไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในสายตาของ ลูกค้า ผู้ขาย

ปัจจัยการผลิต และพนักงานโดยการดำาเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวังอย่างสูงที่เรามีต่อตนเอง

อีตันมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้แน่ใจว่าท่านได้มีข้อมูล คำาแนะนำา และเครื่องมือที่ท่านจำาเป็นต้องมีในการทำาความ

เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในสถานที่ทำางานของอีตัน แม้เมื่อหลักปฏิบัติในท้องถิ่นหรือ

สถานการณ์จะทำาให้การตัดสินใจคลอนแคลนไปก็ตาม คู่มือจริยธรรมฉบับนี้เป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งของความ 

มุ่งมั่นนั้น คู่มือฉบับนี้ ซึ่งมีตัวอย่างที่ชัดเจน และคำาแนะนำาที่ชัดเจนและนำาไปปฏิบัติได้จริงอยู่มากมาย เป็นสิ่ง

กำาหนดขอบเขต และสนับสนุนมาตรฐานความประพฤติที่มีจริยธรรมของเราสำาหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในทุกๆ วันกับ

พนักงานด้วยกัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกองค์กร

ที่อีตัน เราถือว่าวิธีการที่ทำาให้เราได้บรรลุผลนั้นเป็นสิ่งวัดความสำาเร็จที่มีความสำาคัญ การทำาธุรกิจด้วยความ 

ถูกต้องคือหัวใจสำาคัญของแบรนด์ Eaton และเป็นเสาหลักของวิธีการในการสร้างชื่อเสียงในตลาดของเรา โดยการ

ทำาความเข้าใจข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ และนำาไปใช้เมื่อจำาเป็น ก็เท่ากับว่าท่านได้จงใจเลือกที่จะปกป้องมรดกตกทอด

ในเรื่องความซื่อสัตย์ที่มีสืบต่อกันมายาวนานของเรา โดยในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยอย่างแท้จริงต่อความสำาเร็จ

ในอนาคตของเรา

Craig Arnold
ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
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เราเข้าใจว่าความสามารถในการบรรลุเป้าหมายด้านผลการ 

ปฏิบัติงานของเรานั้นขึ้นอยู่กับการที่เราแต่ละคนนำาเอาค่านิยมหลัก 

ของเราไปปฏิบัติ

ค่านิยม
ของอีตัน

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า - เราให้ความสำาคัญต่อลูกค้าในทุกสิ่งที่เราทำา 

บุคลากร - เราตระหนักว่าบุคลากรของเราคือทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดของเรา 

ความไว้วางใจ - เรามั่นใจว่าบุคลากรคนอื่นๆ มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้  

และจะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง 

ความเคารพ - เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและเห็นอกเห็นใจ 

ศักดิ์ศรี - เราให้เกียรติกับความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจในตนเองของผู้อื่น 

ความซื่อสัตย์ - เรามีความสุจริตและยึดมั่นในจริยธรรม
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สุขภาพและความปลอดภัย
เรามุ่งมั่นที่จะทำาให้พนักงานทุกคนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี

ความยอดเยี่ยม
เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะเป็นองค์กรที่
ดีที่สุด

ความรับผิดชอบ
เรารักษาคำามั่นสัญญาของเรา

การครอบคลุมกลุ่มคนต่างๆ 
เราเห็นคุณค่าของความแตกต่างของบุคคล

การสื่อสาร 
เราสื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ 

เราเชื่อว่าเราจะบรรลุ “ความยอดเยี่ยมที่เกิดจากผลการดำาเนิน

งานของบุคลากร” ได้โดยการสร้างและดำารงไว้ซึ่งสถานที่ทำางาน

ที่ก่อให้เกิดสมรรถนะในการทำางานที่สูง เราทำาให้เกิดสมรรถนะ

ในการทำางานที่สูงโดยอาศัยปรัชญาของอีตัน ซึ่งแปลงค่านิยม

หลักของเราให้เป็นความรับผิดชอบที่เรามีต่อกันและกัน ต่อ

องค์กร ต่อลูกค้าของเรา และต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ค่าตอบแทน 
เราให้เงินค่าจ้างและผลประโยชน์ที่ไม่ด้อย
กว่าใคร 

การเรียนรู้ 
เราเรียนรู้ เติบโต และเปลี่ยนแปลงอย่าง 
ต่อเนื่อง 

ความคิดสร้างสรรค์ 
เราเห็นคุณค่าของแนวคิดใหม่ๆ 

ความผูกพันและการมีส่วนร่วม 
เราทุ่มเทให้งานของเราอย่างเต็มที่ และ 
มุ่งมั่นเพื่ออนาคตของอีตัน

สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงสภาพ-
แวดล้อมและชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้น 
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Eaton Corporation กำาหนดให้ผู้อำานวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน

ของอีตัน บริษัทลูกของอีตัน และบริษัทสาขา (“Eaton”) ทั้งหมด 

ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของความประพฤติที่มีจริยธรรมซึ่งได้

กำาหนดไว้ในที่นี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

หลัก 
จรรยาบรรณ
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 1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย - เราเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่นำามาใช้กับธุรกิจ

ของเราทั่วโลก

 2.  ความซื่อสัตย์ในการบันทึกและการรายงานผลทางการเงินของเรา - เราเก็บรักษาบันทึก

ข้อมูลทางการเงินและบันทึกข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ไว้อย่างเหมาะสม และ

สื่อสารผลทางการเงินและข้อมูลที่มีความสำาคัญอื่นๆ อย่างสมบูรณ์ ยุติธรรม ถูกต้อง ตรงเวลา และ

เข้าใจได้ เราได้พัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความสมบูรณ ์

เที่ยงตรงของบันทึกข้อมูลและข้อมูลของเรา

 3.  การเคารพในสิทธิมนุษยชน - เราเคารพในสิทธิมนุษยชนและต้องการให้ผู้ขายปัจจัยการผลิต

ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 4.  การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ - เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

และนำาเสนอบริการที่มีคุณภาพ

 5.  ทำาการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม - เราได้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากผลการดำาเนินงานที ่

ยอดเยี่ยมเหนือชั้น เราไม่ปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรม หรือทำาการค้าที่ผิดกฎหมาย

 6.  การเคารพความแตกต่างและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานด้วยความยุติธรรม - เรามุ่งมั่น

ให้มีการเคารพกำาลังแรงงานที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยมีการปฏิบัติที่ทำาให้พนักงาน 

ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน และมีการปฏิบัติด้วยความยุติธรรมต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐาน

ของความสามารถ เราไม่ยอมรับการรังควาน หรือการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำางาน

 7.  การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ - เราหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือความประพฤติที่

อาจมีผลต่อการตัดสินใจ หรือที่อาจสร้างความขัดแย้งจริงๆ หรือที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตัวและความภักดีของเราที่มีต่ออีตัน เราไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่การงานของเราใน 

อีตันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่สมควรให้กับผู้อื่นหรือตัวเราเอง เราจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรม

หรือในความสัมพันธ์ที่เป็นการแข่งขันกับอีตัน

 8.  การปกป้องทรัพย์สินและข้อมูล - เราใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของอีตัน เพื่อวัตถุประสงค์

ทางธุรกิจของอีตัน และไม่ใช่เพื่อการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เรารักษาความลับของข้อมูลและของ

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่อีตัน หรือที่ผู้อื่นมอบหมายให้เราเก็บไว้เป็นอย่างดี

 9.  การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ - เราจะไม่ให้หรือรับ สินบน เงินใต้โต๊ะ หรือของขวัญที่ไม่เหมาะสม 

หรือนำาเสนอหรือยอมรับเข้าร่วมในการสันทนาการที่ไม่เหมาะสม เรายึดหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่

สอดคล้องกับจริยธรรมและค่านิยมของเรา

10.  การขายให้กับรัฐบาล - เราปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ทำา

กับรัฐบาล และความสัมพันธ์ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

11.  การมีส่วนสนับสนุนทางการเมือง - เราไม่ให้การสนับสนุนทางการเมืองในนามของอีตัน ต่อ 

ผู้สมัครลงแข่งขันทางการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ถึงแม้ว่าจะถูกกฎหมายก็ตาม

12.  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม - เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาระดับโลกในเรื่องการ

คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา และในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อม
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การรายงาน - บุคคลใดๆ ก็ได้สามารถรายงานความวิตกกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมใดๆ หรือการฝ่าฝืน

กฎข้อบังคับทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้น ซึ่งรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน ภาษี หรือ

การต่อต้านการให้หรือรับสินบน ได้อย่างเปิดเผยหรือโดยไม่บอกชื่อ แก่สำานักงานดูแลจริยธรรมและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance Office) ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น ขณะที่มี

การดำาเนินการสืบสวนสอบสวนตามความเหมาะสม จะมีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องเป็นความลับ

อย่างสูงสุดเท่าที่จะทำาได้

การรายงานเหล่านี้อาจจะดำาเนินการผ่านทางไปรษณีย์ปกติ ทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์ ดังที่ได้ระบุไว้

ด้านล่าง

• ไปรษณีย์ปกติ - ส่งจดหมายไปที่: 

VP, Ethics and Compliance  

Eaton Corporation 

1111 Superior Ave . 

Cleveland, Ohio 44114 USA

• อีเมล์ - ส่งอีเมล์ไปที่ Ethics@eaton .com หรือใช้แบบฟอร์มบนเว็บที่มีอยู่ที่เว็บไซต์ของฝ่ายจริยธรรม

ทั่วโลก (Global Ethics) ที่เข้าถึงได้โดยผ่าน JOE (อินทราเน็ตของอีตัน) หรือที่เว็บไซต์ภายนอกของ 

อีตัน

• โทรศัพท์ - ติดต่อสายด่วนช่วยเหลือด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางการเงินโดยโทรไปที่ 

800 .433 .2774 จากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา จากประเทศอื่นๆ ทั้งหมด โปรดโทรไปที่หมายเลขที่

ระบุไว้ในโปสเตอร์เรื่องจริยธรรมในสถานที่ของท่าน หรือที่เว็บไซต์ของฝ่ายจริยธรรมทั่วโลก (Global 

Ethics) บน JOE สายด่วนช่วยเหลือดังกล่าวสามารถโทรได้โดยไม่เสียค่าบริการ และจะมีเจ้าหน้าที่ที่

ให้การสนับสนุนหลายๆ ภาษาพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

• การสนับสนุนการดำาเนินการในหลายๆ ภาษา - หากท่านต้องการ ท่านอาจจะใช้ภาษาแม่ของ

ท่านในการเขียนแจ้งความวิตกกังวลของท่านไปยังหนึ่งในที่อยู่ข้างต้น และเราจะทำาการแปลจดหมาย

หรืออีเมล์ของท่าน

อีตันจะไม่อนุญาตให้มีการแก้แค้นพนักงานคนใดที่รายงานความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม 

กฎหมาย หรือการเงิน และจะไม่ลงโทษพนักงานคนใดที่ทำาการรายงานด้วยความปรารถนาดี
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ความรับผิดชอบส่วนบุคคล
ผู้อำานวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่จะอ่าน รู้ และปฏิบัติตามหลักการ

ปฏิบัติที่มีอยู่ในหลักจรรยาบรรณของอีตันฉบับนี้ การปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติเหล่านี้เป็นเงื่อนไขของการจ้าง

งาน และหากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัยถึงขั้นและรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน ทั้งนี้โดย

เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหารจะกำาหนดหรือแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมเพื่อกำาหนดการดำาเนินการเมื่อมีการกระทำาผิด

หลักจรรยาบรรณ การดำาเนินการดังกล่าวนี้จะได้รับการกำาหนดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้

เกิดการกระทำาผิด และส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อการยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

ผู้อำานวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะนำาเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่ในดุลยพินิจของตนที่อาจ 

เป็นการละเมิดหลักการเหล่านี้มาแจ้งแก่อีตัน ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น การรายงานอาจจะดำาเนินการ

กับหัวหน้างาน หรือสมาชิกคนอื่นในฝ่ายบริหารก็ได้ หรือกับสำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ (Ethics and Compliance Office) ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ยังอาจจะรายงานการละเมิดที่อาจ

เกิดขึ้นแก่ประธานของคณะกรรมการการตรวจสอบบัญชี (Chairs of the Audit) หรือคณะกรรมการกำากับดูแล

ของคณะกรรมการบริหาร (Governance Committees of the Board of Directors) หรือแก่คณะกรรมการบริหาร 

(Board of Directors) ทั้งหมดโดยตรงทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่ VP, จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Ethics and Compliance) ซึ่งจะส่งรายงานนั้นต่อไป
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บทนำา

วัตถุประสงค์ของคู่มือจริยธรรมฉบับนี้คือเพื่อช่วยพนักงานของอีตัน

ทั้งหมดทั่วโลกให้รู้ และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติ

งานประจำาวันของตน คู่มือฉบับนี้ไม่ได้มุ่งหมายให้ครอบคลุมเรื่อง

ทางจริยธรรมทุกเรื่อง แต่เพื่อให้เป็นแนวทางทั่วไปสำาหรับท่านใน

การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเพื่อชี้แนะท่านไปยัง

แหล่งที่ท่านสามารถขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม หากต้องการฉบับ

เต็มของนโยบายของบริษัทที่อ้างอิงถึงในคู่มือฉบับนี้ โปรดขอจาก

หัวหน้างานของท่าน หรือเข้าไปที่ JOE ซึ่งเป็นอินทราเน็ตของอีตัน



ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

พนักงานของอีตันทั่วโลก
ผู้อำานวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน (อ้างถึงโดยรวมในคู่มือฉบับนี้ว่า “พนักงาน”) มีความรับผิดชอบส่วน

บุคคลที่จะอ่าน รู้ และปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติที่มีอยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้

บริษัทลูก บริษัทสาขา และหน่วยของ

กิจการอื่นๆ 
บริษัทลูก บริษัทสาขา และหน่วยของกิจการอื่นๆ ซึ่ง 

อีตันได้รับผลประโยชน์จากการถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ 

(controlling ownership interest) อยู่ จะต้องปฏิบัติ

ตามหลักจรรยาบรรณนี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทร่วมทุน

ใดๆ ซึ่งอีตันถือครองบริษัทนั้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

จะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเรา หน่วย

ของกิจการ ซึ่งอีตันถือครองอยู่ 10 เปอร์เซ็นต์หรือ

มากกว่านั้น แต่มิได้มีอำานาจควบคุม จะได้รับการ

สนับสนุนให้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้หรือหลัก

จรรยาบรรณที่คล้ายคลึงกัน

บุคคลที่สาม
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง หลักจรรยาบรรณของอีตัน จะนำา

ไปใช้อย่างเสมอภาคกับบุคคลหรือกลุ่มคณะที่ได้รับ

การว่าจ้างมาเพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือเพื่อให้

บริการแก่ หรือให้บริการในนามของอีตัน นี่จะรวมถึง

ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวทั้งหมด เช่น ผู้รับจ้างอิสระ  

ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้จัดหาบริการ และผู้ปฏิบัติงานที่มา

จากสำานักจัดหางาน

เรากำาหนดให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตของเราปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณของผู้ขายปัจจัยการผลิตของอีตัน 

(Eaton Supplier Code of Conduct)

เราไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามกระทำาการสิ่งใดซึ่งมี 

กฎห้ามไม่ให้เรากระทำาเอง ในนามของเรา 

 คำาถาม

ถาม จะเป็นอย่างไรถ้าหากความเชื่อส่วนตัว

ของฉันบางอย่างขัดกับหลักการทาง

จริยธรรมของอีตัน

ตอบ อีตันไม่มีเจตนาที่จะพยายามเปลี่ยนแปลง

ความเชื่อส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม เรา

คาดหวังว่าท่านจะใช้หลักการทางจริยธรรม

ของอีตันเป็นแนวทางสำาหรับความประพฤติ

ของท่านเมื่อดำาเนินธุรกิจในนามของอีตัน หาก

ท่านมีคำาถามเกี่ยวกับว่าท่านจะสามารถ

ปฏิบัติตนตามความคาดหวังเหล่านี้ได้หรือไม่ 

ให้นำาความวิตกกังวลของท่านไปปรึกษากับ

หัวหน้างานของท่าน หรือติดต่อสำานักงานดูแล

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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1ปฏิบัติตามกฎหมาย

เราเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่นำามาใช้กับ

ธุรกิจของเราทั่วโลก



ความเคารพ

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลของท่าน
ในฐานะที่เป็นพนักงานของอีตัน ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน 

ที่ใดก็ตามที่เราทำาธุรกิจอยู่ ความกดดันที่รู้สึกว่าได้รับจากหัวหน้างาน หรือจากข้อเรียกร้องเนื่องจากเงื่อนไขทาง

ธุรกิจจะไม่ถือเป็นข้อแก้ตัวในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ท่านมีความรับผิดชอบในการถามคำาถามหรือข้อสงสัย

ใดๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับแผนการดำาเนินการที่ถูกกำาหนดเอาไว้ ต่อหัวหน้างานของท่านหรือสำานักงานดูแลจริยธรรม

และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การควบคุมการนำาเข้าและการส่งออกของการค้าระหว่างประเทศ
อีตันปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อจำากัดของสหรัฐอเมริกา และของประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการ 

นำาเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือเทคโนโลยี การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้อาจถือเป็น

อาชญากรรม และบทลงโทษสำาหรับการไม่ยอมปฏิบัติตามสามารถรวมไปถึงโทรปรับสำาหรับอีตัน และโทษปรับ

และจำาคุกสำาหรับพนักงานคนใดที่รับผิดชอบ ท่านมีความรับผิดชอบในการรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่าน และ

กิจกรรมการปฏิบัติงานประจำาวัน ซึ่งอาจจะรวมถึงกฎหมายของประเทศอื่น ที่อยู่นอกเหนือไปจากสถานที่ของ

ท่าน

กฎหมายและหลักปฏิบัติในท้องถิ่น
เนื่องจากอีตันเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา บริษัทจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ อีตัน ยัง

ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นๆ ที่เราดำาเนินธุรกิจอยู่ กฎหมายท้องถิ่นของประเทศหนึ่งอาจมีผลกระทบ

ต่อวิธีการดำาเนินธุรกิจของเราในอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากท่านเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจของอีตัน จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่

ท่านจะต้องเข้าใจทั้งกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้กับท่านในประเทศของท่าน และทั้งเรื่องที่กฎหมายของประเทศ 

อื่นๆ อาจมีผลกระทบต่อท่านด้วย ถ้าท่านพบว่ากฎหมายเหล่านี้มีความขัดแย้งกัน หรือถ้าท่านพบว่าธรรมเนียม

ปฏิบัติในท้องถิ่น และหลักปฏิบัติทางธุรกิจหรือทางสังคมมีความขัดแย้งกับกฎหมายเหล่านี้ ให้ขอความช่วยเหลือ
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ตัวอย่าง

ผิด
พนักงานคนหนึ่งพบว่าลูกค้ารายหนึ่งได้แจ้ง 

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของส่วนประกอบที่ผลิตใน 

ท้องถิ่นของชิ้นส่วนของอีตันที่ไม่ตรงกับความ

เป็นจริงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของรัฐบาล 

พนักงานคนดังกล่าวก็ไม่ได้ทำาอะไร เพราะเขา

ไม่อยากเสียลูกค้ารายนี้ไป

เจ้าหน้าที่ขนส่งคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าผลิตภัณฑ์

ของอีตัน ที่จะต้องส่งไปยังประเทศหนึ่งมี

เทคโนโลยีที่ถูกจำากัดไว้ภายใต้กฎหมายควบคุม

การส่งออกท้องถิ่น เธอไม่พบสิ่งใดที่บ่งบอกว่า

ได้มีการขอใบอนุญาตส่งออกที่จำาเป็นจะต้องมี

สำาหรับเทคโนโลยีนั้น แต่เธอก็ไม่ได้ตั้งคำาถาม

เกี่ยวกับการขนส่งครั้งดังกล่าว และปล่อย

ให้การขนส่งครั้งนั้นดำาเนินต่อไป

ถูก
ผู้จัดการคนหนึ่งพบว่าการขนส่งสินค้าครั้งหนึ่ง

จะถูกส่งต่อจากจุดหมายปลายทางที่เป็น

ประเทศที่ได้รับอนุญาตไปยังประเทศที่ถูก

ลงโทษ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมการ

ส่งออกของสหรัฐอเมริกา และได้หยุดการขนส่ง

สินค้าครั้งนั้น

การหยุดทำางานของอุปกรณ์มีทีท่าว่าจะทำาให้

เกิดการล่าช้าในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า

สำาคัญรายหนึ่ง หนทางแก้ไขวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยน

ไปให้โรงงานของอีตันอีกแห่งหนึ่งดำาเนินการ

ผลิตแทน แต่การทำาเช่นนั้นจะต้องได้รับการเห็น

ชอบจากลูกค้าเสียก่อน รวมทั้งจากสำานักงาน

ภาษีและศุลกากรในท้องถิ่นด้วย แม้ว่าการ 

จัดส่งจะล่าช้าไปหนึ่งสัปดาห์ แต่ผู้จัดการ

โรงงานก็ได้ดูแลให้แน่ใจว่าทีมของตนได้รับ

ความเห็นชอบตามที่จำาเป็นจากฝ่ายต่างๆ  

เสียก่อนแล้วจึงดำาเนินการย้ายการผลิต

 คำาถาม

ถาม ฉันสงสัยว่าผู้จัดจำาหน่ายรายหนึ่งกำาลังจะส่งชิ้นส่วนอะไหล่ของอีตันไปยังประเทศที่ฉันเชื่อว่า

เป็นประเทศที่ถูกลงโทษหรือที่ห้ามส่งภายใต้กฎหมายการส่งออก ฉันควรจะทำาอย่างไร

ตอบ การขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่ถูกลงโทษหรือที่ห้ามส่ง แม้ว่าจะเป็นการส่งโดยผ่านผู้จัดจำาหน่าย ก็

อาจเป็นการละเมิดกฎหมายภายใต้กฎหมายการส่งออกของหลายประเทศที่อีตันดำาเนินธุรกิจอยู่ กฎที่

ควบคุมการขนส่งเหล่านี้มีความซับซ้อนมาก และการตัดสินว่าการขนส่งครั้งนั้นๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายหรือไม่ต้องอาศัยการพิจารณาทบทวนข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ หากท่านไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์

ของอีตันกำาลังจะถูกส่งไปยังประเทศที่ถูกลงโทษหรือที่ห้ามส่งหรือไม่ หรือก่อนที่จะดำาเนินธุรกรรมใดๆ ที่

อาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกลงโทษหรือที่ห้ามส่ง ให้ติดต่อแผนกกฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือใน

ทันที

ถาม บางครั้งมาตรฐานและนโยบายของเรามีความเข้มงวดมากกว่ากฎหมายท้องถิ่นในประเทศของ

ฉัน ทำาไมเราถึงต้องปฏิบัติในสิ่งที่เกินกว่ากฎหมายท้องถิ่นกำาหนด

ตอบ อีตันมีความมุ่งมั่นที่จะทำาธุรกิจด้วยความถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าเราจะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าสิ่งนั้นจะ

มีความเข้มงวดมากกว่ากฎหมายท้องถิ่น หรือแม้ว่าธรรมเนียมปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจในท้องถิ่น

จะยอมให้ใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปได้
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2 ความซื่อสัตย์ในการบันทึก
และการรายงานผล
ทางการเงินของเรา

เราเก็บรักษาบันทึกข้อมูลทางการเงินและบันทึกข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ 

ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ไว้อย่างเหมาะสม และสื่อสารผลทางการเงิน

และข้อมูลที่มีความสำาคัญอื่นๆ อย่างสมบูรณ์ ยุติธรรม ถูกต้อง ตรง

เวลา และเข้าใจได้ เราได้พัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ได้รับการ

ออกแบบมาเพื่อรักษาความสมบูรณ์เที่ยงตรงของบันทึกข้อมูลและ

ข้อมูลของเรา
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ความถูกต้อง

พนักงานจะต้อง
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 • ดูแลให้แน่ใจว่าสมุดบันทึก บันทึกข้อมูล และบัญชีที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งตนรับผิดชอบอยู่แสดงให้เห็นการทำา

ธุรกรรมอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักการทางบัญชีที่กำาหนด และสอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน

ของอีตัน

 • ไม่ปลอมแปลงเอกสารใดๆ หรือบิดเบือนลักษณะตามความเป็นจริงของการทำาธุรกรรมครั้งใดๆ 

 • ปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของอีตัน



 คำาถาม

ถาม ตัวอย่างของบันทึกข้อมูลทางธุรกิจมีอะไรบ้าง

ตอบ บันทึกข้อมูลทางธุรกิจอาจจะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารกระดาษก็ได้ โดยรวมถึง

 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงการทำางาน

 • รายงานการทดสอบ

 • รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

 • ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และต้นทุน

 • รายงานด้านการเงิน

 • รายงานค่าใช้จ่าย

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • รายงานคุณภาพ และ

 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านการศึกษาหรือประวัติการทำางาน

ถาม การรายงานข้อมูลบริษัทอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริงจะมีผลที่ตามมาอย่างไรบ้าง

ตอบ การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในรายงานเกี่ยวกับคุณภาพ การทดสอบ สินค้าคงเหลือ การเงิน หรือรายงานอื่นๆ 

ในลักษณะคล้ายกันนี้อาจจะนำาไปสู่การลงโทษทางวินัยถึงขั้นและรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน 

พฤติกรรมเช่นนี้ยังอาจทำาให้ชื่อเสียงของเราเสียหาย และอาจนำาไปสู่ความผิดทางแพ่งและทางอาญา

สำาหรับพนักงานคนดังกล่าวและบริษัท

ถาม เพื่อนร่วมงานของฉันคนหนึ่งรายงานผลการทดสอบที่สำาคัญบางประการอย่างไม่ตรงกับความ

เป็นจริง ซึ่งอาจจะนำาไปสู่ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์อย่างร้ายแรงได้ ฉันจะนำาประเด็นปัญหา

นี้ไปแจ้งได้อย่างไรโดยไม่เสี่ยงต่อการทำาให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเสียไป

ตอบ ผู้จัดการของท่านหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลน่าจะสามารถสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเปิดเผยว่า

ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากท่านรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะนำาประเด็นปัญหานี้ไป

ปรึกษากับผู้จัดการในสถานที่ของท่าน ท่านสามารถรายงานความวิตกกังวลที่ท่านมีต่อสำานักงานดูแล

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้

ถาม เพื่อนร่วมงานคนใหม่ของฉันไม่มีประสบการณ์อย่างที่เขาได้บอกไว้ในใบสมัคร เมื่อฉันถามเขา

ในเรื่องนี้ เขาบอกว่าเขาแต่งประวัติการทำางานให้ดูดีขึ้นเพื่อจะได้ได้งานนี้ เขาบอกว่ามันไม่ใช่

เรื่องสำาคัญอะไร ตราบใดที่เขาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าทำางานได้จริง ทำาอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่

ตอบ ไม่ถูกต้อง พนักงานที่แต่งประวัติการทำางานให้ดูดีขึ้น หรือให้ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจ

ได้รับการลงโทษทางวินัยถึงขั้นและรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน พนักงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการ

ทำางานที่เป็นเท็จก็อาจจะเต็มใจปลอมแปลงข้อมูลในเอกสารอื่นๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการไม่

ยุติธรรมต่อผู้สมัครงานรายอื่นๆ

ถาม เพื่อนร่วมงานของฉันคนหนึ่งขอให้ฉันอนุมัติใบแจ้งหนี้ (invoice) สำาหรับบริการที่ไม่ได้มีการ

ดำาเนินการ ฉันจะทำาอย่างไรดี

ตอบ ถ้าท่านอนุมัติใบแจ้งหนี้นี้ทั้งที่ทราบดีว่าเราไม่ได้รับบริการดังกล่าว ก็เท่ากับท่านได้ทำาการรายงานที่เป็น

เท็จ ถ้ามีการชำาระเงินเนื่องจากการอนุมัติของท่าน การกระทำาดังกล่าวก็อาจถือเป็นการลักทรัพย์ได้ ขอให้

พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของท่านเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่ท่านมี หากท่านไม่สะดวกใจที่ทำาเช่นนั้น ให้

ติดต่อผู้จัดการของท่าน หัวหน้าฝ่ายการเงินในสถานที่นั้น หรือสำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ เพื่อปรึกษาว่าจะดำาเนินการอย่างไรต่อไป
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ตัวอย่าง

ผิด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย ผู้จัดการ

โรงงานคนหนึ่งขอให้ผู้ควบคุมด้านการเงิน

บันทึกยอดขายมูลค่าสูงยอดหนึ่งในวันสุดท้าย

ของไตรมาส แม้ว่าการสั่งซื้อครั้งนั้นจะยังไม่ได้

ส่งไปให้ลูกค้าจนกระทั่งอีกสองวันต่อมา

ตัวแทนฝ่ายขายคนหนึ่งส่งใบเสร็จรับเงินปลอม

สำาหรับมื้ออาหารที่เธอไม่ได้ไปรับประทานจริงๆ 

มาในรายงานค่าใช้จ่ายของตน 

พนักงานคนหนึ่งได้ทราบว่ามีลูกค้ารายหนึ่ง

กำาลังขู่จะฟ้องบริษัทเนื่องจากข้อบกพร่องของ

ผลิตภัณฑ์ จึงทำาการลบข้อความทั้งหมดจาก

ลูกค้ารายนั้นที่ส่งมาสอบถามเกี่ยวกับผลการ

ทดสอบของผลิตภัณฑ์จากเขา

ผู้จัดการฝ่ายขายคนหนึ่งออกค่าใช้จ่ายให้

ครอบครัวของลูกค้ารายหนึ่งไปเที่ยวดิสนีย์

เวิลด์ และบันทึกค่าใช้จ่ายของการไปเที่ยวครั้ง

นี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ถูก
พนักงานคนหนึ่งถูกผู้จัดการของตนขอร้องให้

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการเกิด

อุบัติเหตุฉบับหนึ่ง พนักงานคนดังกล่าวรู้สึก

อึดอัดใจที่จะทำาการเปลี่ยนแปลงนั้น และไปขอ

คำาแนะนำาจากผู้จัดการอีกคนหนึ่ง

พนักงานใหม่คนหนึ่งพบว่าเพื่อนร่วมงานของ

ตนมักจะลงเวลาชั่วโมงการทำางานในบัตร

บันทึกเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริงอยู่เป็น

ประจำา และเกิดวิตกขึ้นมาว่าการทำาเช่นนั้นเป็น

ที่ทราบกันโดยทั่ว และเป็นที่ยอมรับกันใน

โรงงานแห่งนั้น เขาไม่สะดวกใจที่จะนำาเรื่องไป

ปรึกษากับผู้จัดการในสถานที่นั้น เขาจึงติดต่อ

สำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบเพื่อนำาเรื่องการปฏิบัติเช่นนี้ไปปรึกษา

เมื่อพนักงานคนหนึ่งชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาด

อย่างสำาคัญจุดหนึ่งในรายงานสินค้าคงคลัง  

ผู้จัดการของเธอก็ยอมรับความผิดพลาดนั้น 

กล่าวขอบคุณเธอที่แจ้งให้ทราบ และส่งรายงาน

ฉบับใหม่ที่แก้ไขแล้วไป

พนักงานคนหนึ่งได้ทราบว่าลูกค้ารายหนึ่งใช ้

ข้อกำาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคู่มือ

ผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยแล้วในตอนสั่งซื้อ เธอรีบ

แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวใน

ทันที
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การเคารพใน 
สิทธิมนุษยชน

เราเคารพในสิทธิมนุษยชนและต้องการให้ผู้ขายปัจจัยการผลิต 

ของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน

3
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ในฐานะที่เป็นพลเมืองของโลก และเป็นสมาชิกของสังคมที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่ง อีตันเคารพในศักดิ์ศรีของ

บุคคล ความต้องการของชุมชนของเรา และความเปราะบางของสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เป็นความเชื่อของอีตันมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นค่านิยมที่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่เราประกอบธุรกิจ

สิทธิมนุษยชน
เราตระหนักว่าองค์กรและคณะกรรมการอิสระมากมายได้เสนอตราสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสากลหลักๆ อาทิ

เช่น ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตราสารเหล่านี้มักจะยึด 

หลักการที่ว่าธุรกิจควรจะเคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนที่ได้มีการระบุแล้ว และไม่ควรเข้าร่วมในการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ที่อีตัน หลักการที่สำาคัญเหล่านี้ได้รับการรวมเข้าไว้ในค่านิยมหลักของเรา และเป็นสิ่งกำากับดูแล 

วิธีการดำาเนินการของเราในทุกๆ วัน ตลอดจนสิ่งที่เราต้องการจากผู้ขายปัจจัยการผลิตของเรา เรายังเป็นสมาชิก

ของแนวคิดริเริ่มในการรายงานที่ยอมรับกันทั่วโลก (Global Reporting Initiative) และเข้าร่วมอย่างภาคภูมิใจ ซึ่ง

เป็นหนึ่งในกรอบการรายงานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดในโลกสำาหรับผลการดำาเนินงานในด้านสิทธิมนุษยชน 

แรงงาน สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริต และความเป็นพลเมืองบรรษัท (corporate citizenship)

แรงงานเด็ก
เราไม่ใช้แรงงานเด็ก เราให้คำาจำากัดความของเด็กว่าคือบุคคลใดๆ ที่มีอายุต่ำากว่า 16 ปี หากกฎหมายท้องถิ่น 

เข้มงวดมากกว่านโยบายของเรา เราจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม แม้ในที่ๆ กฎหมายท้องถิ่น

อนุญาตให้เราจ้างบุคคลที่มีอายุต่ำากว่า 16 ปีได้ เราก็จะไม่จ้างบุคคลเหล่านั้น

การบังคับใช้แรงงาน
เราห้ามมิให้มีการใช้แรงงานตามสัญญาหรือแรงงานที่ถูกบังคับ ระบบทาส หรือการเป็นข้ารับใช้ใดๆ

ค่าตอบแทน
เราให้เงินค่าจ้างและผลประโยชน์ที่เป็นไปตามหรือดีกว่าข้อกำาหนดของกฎหมาย และไม่ด้อยกว่าหลักปฏิบัติใน

การให้ค่าตอบแทนในประเทศที่เราประกอบธุรกิจ

การครอบคลุมกลุ่มคนต่างๆ 
เรามีความมุ่งมั่นที่จะใช้หลักปฏิบัติที่ส่งผลให้มีการครอบคลุมพนักงานทุกคน และทำาให้มีการจ้างงานอย่าง 

เสมอภาคสำาหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เราแต่ละคน

สามารถจะพัฒนาตนเองจนเต็มศักยภาพของเราและก่อให้เกิดความแตกต่างได้ทุกๆ วัน โดยไม่คำานึงถึงภูมิหลัง

ทางวัฒนธรรม เพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ชาติพันธุ์ อายุ ประเทศต้นกำาเนิด รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ 

ความพิการ ระดับ หรือตำาแหน่ง

ศักดิ์ศรี
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สภาพแวดล้อมในการทำางาน
เราใช้ปรัชญาของอีตันเพื่อแสดงความเชื่อในความยอดเยี่ยมที่เกิดจากผลการดำาเนินงานของบุคลากรของเรา โดย

มีรากฐานมาจากความเชื่อพื้นฐานที่ว่าพนักงานทุกคนต้องการจะร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มความสามารถและทำา

สิ่งที่ถูกต้อง เราให้นโยบาย หลักปฏิบัติ และการตัดสินใจของเรามีพื้นฐานอยู่บนคำาแถลงปรัชญาพื้นฐานเหล่านี้

 • เรามุ่งมั่นที่จะทำาให้พนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี

 • เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติงานของเราอย่างดีที่สุด

 • เราเห็นคุณค่าของความแตกต่างของบุคคล

 • เราสื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์

 • เราให้ค่าจ้างและผลประโยชน์ที่ไม่ด้อยกว่าใคร

 • เราเรียนรู้ เติบโต และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 • เราเห็นคุณค่าของแนวคิดใหม่ๆ

 • เราทุ่มเทให้งานของเราอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นเพื่ออนาคตของอีตัน

 • เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้น 

เราเชื่อว่าพนักงานทุกคนควรปฏิบัติต่อกัน และปฏิบัติต่อทุกคนที่ติดต่อด้วยในระหว่างการทำางานอย่างให้เกียรติ

และด้วยความเคารพ

เรามุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปราศจากอิทธิพลของสารควบคุมที่ไม่ได้รับอนุญาต ยาที่ผิด

กฎหมาย ยาสูบ และแอลกอฮอล์

เราจัดให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่มีพื้นฐานอยู่บนความไว้วางใจ อันเป็นที่ซึ่งพนักงานมีอิสระที่

จะถามคำาถาม เสนอข้อคิดเห็น รายงานความวิตกกังวล และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจได้

ในที่ๆ พนักงานมีสหภาพแรงงาน และ/หรือสภาแรงงานทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของพนักงาน อีตันจะปฏิบัติตาม

กฎหมายท้องถิ่นเมื่อต้องมีการติดต่อกับตัวแทนของพนักงาน

ผู้ขายปัจจัยการผลิต
เรากำาหนดให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตของเราปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ขายปัจจัยการผลิตของอีตัน (Eaton 

Supplier Code of Conduct)

ความเป็นพลเมือง
เราสนับสนุนชุมชนที่เราอยู่และทำางาน ในฐานะที่เป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี เราพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต

โดยการสนับสนุนการศึกษา การบริการเกี่ยวกับสุขภาพและมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และแนวคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้อง

กับท้องถิ่นอื่นๆ ในที่ๆ เราดำาเนินธุรกิจ และโดยการสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในแนวคิดริเริ่มดังกล่าว

ด้วยความสมัครใจ
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 คำาถาม 

ถาม บางครั้งลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิตของเราก็ถามว่าอีตันสนับสนุนข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติ และตราสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอื่นๆ หรือไม่ ฉันควรจะตอบอย่างไร

ตอบ นำาคู่มือจริยธรรมของเราไปให้ลูกค้าหนึ่งฉบับ หรือบอกให้ลูกค้าเข้าไปที่เว็บไซต์ภายนอกของเราเพื่อ

ดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หากท่านได้รับการขอให้ตอบแบบสำารวจในประเด็นเหล่านี้  

ให้ขอคำาแนะนำาจากฝ่ายกฎหมาย

ถาม ฉันรู้สึกอึดอัดใจเมื่อหัวหน้างานประจำาบริเวณ (floor supervisor) ของฉันเล่าเรื่องขำาขันที ่

เกี่ยวกับชาติพันธุ์และสัญชาติ ฉันควรจะทำาอย่างไร

ตอบ ถ้าเป็นไปได้ ทางที่ดีที่สุดคือให้บอกหัวหน้างานของท่านว่าเรื่องขำาขันเหล่านี้ทำาให้ท่านรู้สึกอึดอัดใจ และ

ขอให้เลิกเล่าเรื่องเหล่านี้เสีย แต่ถ้าท่านไม่สะดวกใจที่จะทำาเช่นนั้น นำาความวิตกกังวลเรื่องนี้ไปปรึกษากับ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ถาม อีตันได้รับประโยชน์อย่างไรจากความหลากหลาย

ตอบ ความสำาเร็จของเราขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะดึงเอาบุคคลที่มีความสามารถที่สุดมาจาก

แหล่งผู้มีความสามารถที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก ด้วยการเห็นคุณค่าของความแตกต่างของบุคคล 

เราจึงได้ประโยชน์จากมุมมองที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งนำาไปสู่แนวคิดใหม่ๆ และการตัดสินใจที่ดีขึ้น

ถาม หุ้นส่วนในบริษัทร่วมทุนที่มีรัฐเป็นเจ้าของของเราไม่ยอมอนุมัติให้ผู้สมัครเพศหญิงที่เราแนะนำา

สำาหรับตำาแหน่งในการปฏิบัติการที่สำาคัญๆ เข้ารับตำาแหน่ง ในอนาคต เราควรจะเลิกแนะนำา 

ผู้หญิงให้ไปรับตำาแหน่งเหล่านี้ไหม

ตอบ ไม่ควร การไม่ให้มีผู้หญิงอยู่ในบรรดาผู้สมัครที่แนะนำาจะทำาให้ผู้อื่นมองว่าเราเห็นด้วยกับการเลือกปฏิบัติ

เช่นนี้ โดยการเสนอผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดโดยดูจากความสามารถต่อไป ก็เท่ากับว่าเราได้

เน้นย้ำาให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะจ้างผู้ที่มีความสามารถที่สุด โดยไม่คำานึงถึงเพศของบุคคลเหล่า

นั้น
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ถาม ผู้จัดการคนใหม่ของฉันเป็นคนน่าเกรงขามมาก และบางครั้งเธอก็ทำาให้ฉันอับอายขายหน้า 

ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน บางทีนี่อาจเป็นสไตล์ในการทำางานของเธอ แต่มันทำาให้ฉันเสียกำาลังใจ  

มีทางที่ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

ตอบ หากท่านรู้สึกว่าการปฏิบัติต่อท่านนั้นไม่มีความเป็นมืออาชีพ ให้บอกผู้จัดการของท่านว่าการกระทำาของ

เธอทำาให้ท่านรู้สึกเสียกำาลังใจ หากท่านไม่สะดวกใจที่จะทำาเช่นนั้น นำาความวิตกกังวลเรื่องนี้ของท่านไป

ปรึกษากับผู้จัดการคนอื่น หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ถาม ฉันมีเหตุผลให้เชื่อว่าหนึ่งในบรรดาผู้ขายปัจจัยการผลิตรายหลักของเราปฏิบัติต่อพนักงานของ

ตนอย่างไม่เหมาะสมด้วยการให้พนักงานอยู่ในสภาวะการทำางานที่เป็นอันตราย ฉันควรจะเป็น

กังวลไหม

ตอบ ชื่อเสียงของเราในเรื่องการทำาธุรกิจด้วยความถูกต้องอาจจะเสียหายได้จากการกระทำาของพันธมิตรทาง

ธุรกิจของเรา นำาความวิตกกังวลของท่านไปรายงานให้ผู้จัดการของท่านทราบเพื่อที่อีตันจะได้ตัดสินใจว่า

จะดำาเนินการอย่างไร
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ตัวอย่าง

ผิด
พนักงานหลายคนพูดจาเยาะหยันเพื่อนร่วม

งานคนหนึ่งเนื่องจากรสนิยมทางเพศของเขา

พนักงานหญิงคนหนึ่งได้รับเงินค่าจ้างน้อยกว่า

เพื่อนร่วมงานที่เป็นชายเพียงเพราะเพศของเธอ

ถูก
หญิงคนหนึ่งมาสมัครงานในตำาแหน่งช่าง 

เครื่องมือกล ซึ่งมีแต่ผู้ชายรับตำาแหน่งมาโดย

ตลอด หญิงผู้นั้นได้รับการพิจารณาสำาหรับ

ตำาแหน่งดังกล่าวโดยดูจากคุณสมบัติของเธอ

เท่านั้น

ได้มีการพบว่าผู้ขายปัจจัยการผลิตรายหนึ่งใช้

แรงงานเด็กเพื่อผลิตชิ้นส่วนให้อีตัน อีตันจึง

เปลี่ยนไปใช้ผู้ขายปัจจัยการผลิตอีกรายหนึ่ง 

แม้ว่าจะทำาให้ต้นทุนสูงขึ้นก็ตาม



การเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและนำาเสนอบริการ

ที่มีคุณภาพ

4
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ความยอดเย่ียม

คุณภาพเป็นรากฐานสำาคัญของความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อลูกค้า และเป็นสิ่งจำาเป็นต่อความสามารถในการ

แข่งขันของเรา ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพหมายถึง

 • เราให้ความสำาคัญต่อคุณภาพเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานประจำาวันของเรา และมุ่งเน้นการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • เราออกแบบ แสวงหาปัจจัยการผลิต และผลิตผลิตภัณฑ์ของเราให้มีคุณสมบัติตาม หรือดีกว่า 

คำามั่นสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้าของเรา

 • เรานำาเสนอบริการของเราโดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม และความต้องการของลูกค้า

 • เราดูแลให้แน่ใจว่าได้มีการดำาเนินการตรวจสอบและการทดสอบที่จำาเป็นต้องมี และบันทึกข้อมูลที่

เกี่ยวข้องมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง

 • เราออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

และดำาเนินการทดสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

 • เรามุ่งมั่นที่จะทำาให้ได้ตามเป้าหมายสูงสุดของเราคือไม่มีความบกพร่องและความผิดพลาดเลย

 • เราแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย หลักปฏิบัติ และกระบวนการที่นำามาใช้กับ

งานของเรา

 คำาถาม

ถาม ผู้ขายปัจจัยการผลิตรายหนึ่งได้เรียกชิ้นส่วนคืนมาจากการขนส่งสินค้าครั้งก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่ง

เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำาหนดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วน 

เหล่านี้ประกอบอยู่ได้ถูกขนส่งไปแล้ว แต่หัวหน้างานของฉันบอกว่าเราไม่จำาเป็นต้องแจ้งให้

ลูกค้าของเราทราบเพราะว่านี่เป็นปัญหาของผู้ขายปัจจัยการผลิต ในสายตาฉัน ฉันว่าทำาอย่างนี้

ไม่ถูก แต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะพูดอะไรออกไปไหม ฉันจะทำาอย่างไรดี

ตอบ ถ้าท่านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความปลอดภัยหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่านิ่งเงียบไว้ 

แม้ว่าเราแต่ละคนจะเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำาของตนเอง แต่ความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ที่

เรามีร่วมกันหมายความว่าเราจะต้องกล้าพูดเมื่อมีเรื่องที่ทำาให้เราเกิดความวิตกกังวล หรือต้องไตร่ตรอง

เมื่อเราถูกขอให้ทำาอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิด 

ถาม จะให้ฉันรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพได้อย่างไรในเมื่อถูกกดดันอย่างมากให้ทำาทุกอย่างที่ทำาได้

เพื่อให้ขนส่งผลิตภัณฑ์ได้ตามกำาหนดเวลา

ตอบ ชื่อเสียงของเราในเรื่องคุณภาพมีความสำาคัญมาก แม้ว่าเราทุกคนจะต้องทำาทุกอย่างที่ทำาได้เพื่อให้อะไร

ต่างๆ เป็นไปตามกำาหนดเส้นตาย นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราคาดหวังให้ท่านทำาสิ่งที่เสี่ยงหรือหาทางลัดใน

เรื่องของคุณภาพ หากท่านรู้สึกว่าถูกกดดันมากขนาดนี้ ให้พูดคุยกับหัวหน้างานของท่าน หรือผู้จัดการ

ฝ่ายคุณภาพที่สถานที่ของท่าน หากท่านไม่สะดวกใจที่จะทำาเช่นนั้น ให้ติดต่อสำานักงานดูแลจริยธรรมและ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ตัวอย่าง

ผิด
ผู้จัดการฝ่ายสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดำาเนินการ

โครงการแสวงหาปัจจัยการผลิตโครงการหนึ่ง

สังเกตเห็นว่าผู้ขายปัจจัยการผลิตรายหนึ่งที่ยื่น

เข้ามาไม่ได้มีคะแนนการประเมินระบบคุณภาพ

ที่จำาเป็นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่เมื่อมี

กำาหนดเส้นตายใกล้เข้ามา เขาก็เลยมองข้าม

เรื่องนี้ไปเสีย และใส่ชื่อผู้ขายปัจจัยการผลิต

เข้าไปในรายชื่อผู้ขายปัจจัยการผลิตที่ได้รับการ

รับรอง

คนงานฝ่ายผลิตคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์

ตรวจสอบความผิดพลาดที่ลูกค้ากำาหนดให้ใช้

นั้นไม่ทำางาน เขาติดต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น

ของเขา และได้รับการบอกว่าอุปกรณ์นั้นไม่ใช่

สิ่งจำาเป็นจริงๆ แต่อย่างใด พนักงานคนดัง

กล่าวกลับไปทำางานอย่างไม่เต็มใจ และการ

ผลิตก็ดำาเนินต่อไป

ถูก
พนักงานคนหนึ่งได้รับการขอให้ละเลยขั้นตอน

ของกระบวนการแสวงหาปัจจัยการผลิตจากทั่ว

โลกเพื่อจะได้ใส่ผู้ขายปัจจัยการผลิตรายใหม่

เข้าไปในรายชื่อได้โดยเร็ว ก่อนที่จะกระทำาการ

ดังกล่าว และโดยไม่เกรงกลัวว่าจะได้รับการ 

แก้แค้น พนักงานคนนั้นไปถามผู้จัดการฝ่าย

คุณภาพและฝ่ายซัพพลายเชนว่าการทำาเช่นนี้

ถูกต้องหรือไม่

หัวหน้างานคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าสกรูชนิดหนึ่งมี

จำานวนเหลืออยู่ไม่มากนัก ได้มีการใช้สกรูที่มี

ขนาดสั้นกว่ากันเล็กน้อยและมีขนาดเกลียวเท่า

กันอยู่ในสายการผลิตใกล้ๆ กันนั้น ด้วยเหตุที่

เขาตระหนักดีถึงความสำาคัญของผลิตภัณฑ์นี้

ต่อลูกค้า หัวหน้างานคนนั้นจึงได้ขอให้วิศวกร

ด้านผลิตภัณฑ์และด้านคุณภาพที่เป็นผู้รับผิด- 

ชอบสายการผลิตนี้ประเมินการใช้สกรูที่สั้นกว่า 

แล้วดำาเนินการตัดสินใจในเรื่องการทดสอบ

ยืนยันที่เกี่ยวข้อง และทำาการเปลี่ยนบันทึก

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการผลิตจน

เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะใช้สกรูอีกชนิดหนึ่งใน

การผลิต
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ทำาการแข่งขันอย่างมี
จริยธรรม

เราได้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากผลการดำาเนินงานที่ยอดเยี่ยม

เหนือชั้น เราไม่ปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรม หรือทำาการค้าที่ผิด

กฎหมาย

5
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พนักงานที่ทำางานในแผนกการตลาด ขาย จัดซื้อ หรือการซื้อกิจการจำาเป็นต้องตระหนักเป็นพิเศษถึงเรื่อง

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาด และที่เกี่ยวกับการค้าอื่นๆ นี่ยังรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมสมาคม

การค้า ที่อยู่ในกลุ่มที่ทำาการเปรียบเทียบ (เบนช์มาร์ค) หรือที่จัดตั้งมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้วย 

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อคู่แข่ง
พนักงานต้องหลีกเลี่ยง

 • การพูดคุยกับคู่แข่งเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ราคา ต้นทุน การผลิต กำาลังการผลิต ผลิตภัณฑ์ บริการ 

หลักปฏิบัติในการยื่นประกวดราคา เขตการขาย ช่องทางการจัดจำาหน่าย ผู้ขายปัจจัยการผลิต ลูกค้า 

และเรื่องทางธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

 • การใช้ยุทธวิธีซึ่งจะกำาจัดการแข่งขันในตลาดที่บริษัทของเราเป็นผู้นำา รวมไปถึงการปฏิบัติในลักษณะ

ขายต่ำากว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม และในลักษณะเบียดเบียนอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกำาจัดการแข่งขัน

 • การใช้ หรือการขอให้ผู้อื่นใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง รวมถึงการ

ขโมย การหยิบเอาไป การคัดลอก หรือการใช้เล่ห์ลวงเพื่อให้ล่วงรู้ความลับนั้น

 • การใช้ความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยเจตนา และ

 • การขายโดยให้ข้อมูลในแง่ลบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น การสบประมาทคู่แข่ง และการกระจายข่าวลือที่

ไม่มีมูลความจริง 

หากไม่ได้ปรึกษากับแผนกกฎหมายของอีตัน และไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเหมาะสมจากระดับที่เหมาะสมของ

ฝ่ายบริหาร พนักงานจะต้องไม่ปฏิบัติดังนี้

 • ต่อรองกับคู่แข่งเรื่องการรวมกิจการ การซื้อกิจการ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน หรือข้อตกลงการซื้อ การ

ตลาด หรือการพัฒนาร่วมกัน ที่มีทางเป็นไปได้

 • เปรียบเทียบ (เบนช์มาร์ค) โดยเกี่ยวข้องกับคู่แข่ง

 • เข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นการจัดตั้งมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมของสมาคมการค้าร่วมกับ 

คู่แข่ง หรือ

 • แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่แข่ง

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อลูกค้า
นอกเสียจากว่าจะได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากแผนกกฎหมายของอีตัน พนักงานจะต้องไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • ขอให้ลูกค้าขายต่อ หรือให้เช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของอีตันที่ราคาใดราคาหนึ่ง หรือที่ราคาสูงกว่า

ราคาใดราคาหนึ่ง

 • ผูกมัดการขายหรือการเช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งของอีตันไว้กับการซื้อหรือการเช่าอีกผลิตภัณฑ์

หรืออีกบริการหนึ่งของอีตัน

 • การทำาข้อตกลงผูกขาดกับลูกค้า

 • กำาหนดข้อจำากัดแก่ลูกค้าในเรื่องเขตซึ่งภายในบริเวณนั้นลูกค้าสามารถจะขายต่อหรือให้เช่า

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของอีตันได้

 • กำาหนดข้อจำากัดแก่ลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถจะนำาไปขายต่อหรือให้เช่าแก่ใครได้ หรือ

 • เลือกปฏิบัติต่อลูกค้าที่แข่งขันกันในเรื่องของราคาหรือส่วนลดที่เสนอให้สำาหรับสินค้าที่เหมือนกัน

ความสุจริต
33



 คำาถาม 

ถาม ฉันสามารถจะสมัครเข้าทำางานในตำาแหน่งหนึ่งกับคู่แข่งรายหนึ่งเพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคู่แข่งได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ การทำาให้ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นความลับมาโดยการบิดเบือนเจตนาที่แท้จริงของตนเป็นสิ่งผิด 

และอาจจะผิดกฎหมายด้วย การเก็บข้อมูลที่มีเผยแพร่ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของเรา

เป็นสิ่งที่เหมาะสมเมื่อดำาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอย่างเป็นมืออาชีพ หากท่านมีคำาถาม

เกี่ยวกับวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจประเภทนี้ ให้ติดต่อขอคำาแนะนำาจากแผนกกฎหมาย

ถาม พนักงานคนหน่ึงของผู้ที่อาจจะมาเป็นลูกค้ารายใหม่ได้เสนอว่าจะสั่งซื้อสินค้าเป็นมูลค่ามากกับ

อีตัน ถ้าฉันตกลงจัดส่งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าไปให้ที่บ้านเขาเครื่องหนึ่ง ฉันไม่อยากเสียลูกค้ารายนี้ 

หรือคำาสั่งซื้อนั้นไป ฉันจะทำาอย่างไรดี

ตอบ อย่าให้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าแก่เขา นี่ถือเป็นการให้สินบนรูปแบบหนึ่ง และเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศ

ส่วนใหญ่ และยังเป็นการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตของอีตันด้วย เตือนให้พนักงานผู้นั้นนึกถึง 

ผลประโยชน์ที่มาจากการทำาธุรกิจกับอีตัน และพิจารณาดูว่ามีบุคคลอื่นๆ ในทีมงานของลูกค้ารายนี้ไหมที่

อาจจะคิดว่าข้อเสนอของเราให้มูลค่าที่คุ้มค่ากว่า

ถาม บางครั้งเพื่อนร่วมงานของฉันคนหนึ่งก็พูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งกับ

ลูกค้า เขาอ้างว่าลูกค้ารู้ดีว่าเขาพูดจาเกินความจริงไปเพื่อจะได้ปิดการขาย แต่ฉันรู้สึกอึดอัดใจ 

ฉันจะทำาอย่างไรดี

ตอบ ประการแรก เตือนเพื่อนร่วมงานของท่านว่าวิธีการหนึ่งที่เราใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนคือต้อง

อาศัยความเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกัน เราได้ลูกค้าใหม่ๆ จากการดำาเนินงานที่ยอดเยี่ยมเหนือชั้น 

และโดยการพูดจาอย่างซื่อสัตย์เมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ถ้าท่านไม่สะดวกใจที่จะคุยกับ 

เพื่อนร่วมงานในเรื่องนี้ ให้ปรึกษาผู้จัดการของท่านหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ถาม ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ซึ่งทำางานอยู่กับคู่แข่งขันของเรา การพูดคุยกันเป็นครั้งคราว

เกี่ยวกับความเป็นไปของตลาดจะเป็นเรื่องผิดไหม

ตอบ หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือการทำากิจกรรมกับเพื่อนที่อาจจะได้รับการมองว่าไม่เหมาะสม หรือที่อาจนำาไปสู่

ข้อกล่าวหาว่าเป็นการกระทำาที่ต่อต้านการแข่งขันได้ การพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจกับคู่แข่งอาจถูกมองว่า

เป็นการตกลงกันระหว่างคู่แข่งเพื่อทำาลายการแข่งขันอย่างผิดกฎหมายได้

ถาม เพื่อนบ้านของฉันเพิ่งถูกปลดออกจากงานโดยหนึ่งในคู่แข่งหลักของเรา ฉันจะถามคำาถามเขา

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้ไหม ในเมื่อตอนนี้เขาไม่ได้ทำางานให้กับบริษัทนั้นแล้ว

ตอบ ก่อนที่จะถามคำาถาม ดูแลให้แน่ใจว่าเพื่อนบ้านของท่านเข้าใจว่าท่านไม่ได้ถามหาข้อมูลที่เป็นความลับ 

หรือที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บเป็นความลับที่ทำาไว้กับบริษัทเก่าของเขา
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การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อผู้ขายปัจจัยการผลิต
นอกเสียจากว่าจะได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากแผนกกฎหมายของอีตัน พนักงานจะต้องไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • ผูกมัดการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งไว้กับการขายผลิตภัณฑ์หรืออีกบริการหนึ่งเป็นการตอบแทน

 • การทำาข้อตกลงผูกขาดกับผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือ

 • จัดตั้งกลุ่มจัดซื้อในรูปใดๆ



ตัวอย่าง

ผิด
ผู้จัดการคนหนึ่งอนุมัติข้อตกลงที่ทำากับคู่แข่ง

สองรายเกี่ยวกับการขึ้นราคาที่จะนำาเสนอให้แก่

ลูกค้า

พนักงานใหม่คนหนึ่งของอีตันใช้รหัสผ่านเก่า

ของเขาเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทเก่าเพื่อดู

ข้อมูลที่เป็นความลับ

ถูก
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนหนึ่งไปเข้าร่วมการ

ประชุมของสมาคมการค้า และการพูดคุยก็

เปลี่ยนมาเป็นเรื่องว่าจะมีวิธีควบคุมราคาใน

ตลาดอย่างไร เขาประกาศว่าการพูดคุยเรื่องนี้

ไม่เหมาะสม และเดินออกจากห้องไป

วิศวกรคนใหม่ซึ่งมาจากบริษัทคู่แข่ง มา

สัมภาษณ์งานกับอีตัน ได้อธิบายถึงงานที่เขา

ทำากับผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวหนึ่งซึ่งอาจจะมี

ประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นฝ่ายวิศวกรรมได้

ขอให้เขาเก็บข้อมูลของคู่แข่งนั้นไว้โดยไม่ต้อง

เปิดเผย
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การเคารพความแตกต่าง
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จ้างงานด้วยความยุติธรรม

เรามุ่งมั่นให้มีการเคารพกำาลังแรงงานที่มีความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมโดยมีการปฏิบัติที่ทำาให้พนักงานทุกคนเข้าถึงได้อย่าง 

เท่าเทียมกัน และมีการปฏิบัติด้วยความยุติธรรมต่อพนักงานทุกคน 

บนพื้นฐานของความสามารถ เราไม่ยอมรับการรังควาน หรือ 

การเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำางาน

6
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เราใช้ค่านิยมของอีตันเพื่อแสดงความเชื่อในความยอดเยี่ยมที่เกิดจากผลการดำาเนินงานของบุคลากรของเรา 

เราบ่มเพาะสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมกลุ่มคนต่างๆ ซึ่งเคารพความแตกต่างของบุคคลและเห็นคุณค่าของ 

มุมมองที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งนำาไปสู่แนวคิดใหม่ๆ และการตัดสินใจที่ดีขึ้น

เราเชื่อว่าพนักงานทุกคนควรปฏิบัติต่อกัน และปฏิบัติต่อทุกคนที่ติดต่อด้วยในระหว่างการทำางานอย่างให้เกียรติ

และด้วยความเคารพ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะใช้หลักปฏิบัติที่ทำาให้มีการจ้างงานอย่างเสมอภาคสำาหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เราแต่ละคนสามารถจะพัฒนาตนเองจนเต็มศักยภาพของ

เราและก่อให้เกิดความแตกต่างได้ทุกๆ วัน โดยไม่คำานึงถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม เพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา 

ชาติพันธุ์ อายุ ประเทศต้นกำาเนิด รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ ระดับ หรือตำาแหน่ง

ครอบคลุมกลุ่มคนต่างๆ
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 คำาถาม 

ถาม หัวหน้างานของฉันดูเหมือนจะโปรดปรานเพื่อนร่วมงานของฉันมากกว่าเพราะพวกเขานับถือ

ศาสนาเดียวกัน ฉันจะทำาอย่างไรดี

ตอบ ทางที่ดีที่สุดควรจะนำาความวิตกกังวลเรื่องนี้ไปพูดคุยกับหัวหน้างานของท่าน แต่ถ้าท่านไม่สะดวกใจที่จะ

ทำาเช่นนั้น ให้ปรึกษาผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในสถานที่ของท่าน

ถาม มีข่าวลือว่านักบัญชีคนหนึ่งในแผนกของเราได้รับการเลื่อนตำาแหน่งเพราะว่าเขาช่วยผู้จัดการ

ของเรากลบเกลื่อนความผิดพลาดครั้งใหญ่ นี่ดูเป็นสิ่งที่ยุติธรรมหรือ

ตอบ ไม่เลย แต่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้น หากท่านมีความเชื่ออย่างจริงใจว่าผู้จัดการของท่านได้

กระทำาการอันไม่เหมาะสม ให้ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้จัดการคนอื่นในที่นั้นเกี่ยวกับความวิตก

กังวลของท่าน ท่านจะไม่ถูกแก้แค้น

ถาม เพื่อนของฉันทำางานอยู่กับบริษัทข้ามชาติอีกแห่งหนึ่งในตำาแหน่งที่คล้ายคลึงกับตำาแหน่งของฉัน 

และเธออ้างว่าฉันได้เงินเดือนต่ำาเกินไป ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่

ตอบ เป็นไปได้ว่าเพื่อนของท่านไม่ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมทั้งหมดที่ท่านได้รับ ถ้าท่านมีคำาถาม 

เกี่ยวกับค่าตอบแทนของท่าน ให้ปรึกษากับผู้จัดการของท่าน

ถาม ผู้จัดการของฉันขอให้ทีมของเราดำาเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายการเข้างานและเป้าหมายด้าน

คุณภาพในแต่ละเดือน อย่างนี้ไม่เป็นการรังควานหรือ

ตอบ ไม่เลย แม้ว่าผู้จัดการของท่านจะได้รับการคาดหวังว่าจะปฏิบัติต่อท่านอย่างเป็นมืออาชีพ การขอให้ท่าน

ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายการดำาเนินงานอย่างเป็นธรรมและแน่วแน่สม่ำาเสมอ ไม่เป็นการรังควาน
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ตัวอย่าง

ผิด 
ผู้สมัครหญิงคนหนึ่งไม่ได้รับการพิจารณา

สำาหรับตำาแหน่งๆ หนึ่งเพราะว่าเธอมีคู่หมั้นแล้ว 

และศาสนาของเธอห้ามมิให้เธอทำางานต่อไป

อีกหลังจากที่แต่งงานแล้ว

โรงงานแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญารับบริการทำาความ

สะอาดจากบริษัทขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ผู้จัดการ

โรงงานสงสัยว่าพนักงานของบริษัททำาความ

สะอาดบางคนไม่ได้รับอนุญาตให้ทำางานใน

ประเทศนั้นได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้

ดำาเนินการอะไร

พนักงานจากประเทศสองประเทศที่เป็น 

เพื่อนบ้านกันไม่ได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้จัดการ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลคนหนึ่งหลีกเลี่ยงการ 

จ้างงานจากประเทศหนึ่งในสองประเทศนั้น 

เพราะว่าอาจจะนำาไปสู่ความไม่สงบในสถานที ่

ทำางาน กฎหมายท้องถิ่นไม่ได้ห้ามการตัดสินใจ 

ในเรื่องการจ้างงานโดยพิจารณาจากประเทศ 

ต้นกำาเนิด

หัวหน้างานคนหนึ่งบังเอิญได้ยินพนักงานบาง

คนใช้คำาพูดดูถูกเกี่ยวกับชาติพันธุ์เมื่ออ้างถึง

เพื่อนร่วมงานบางคน และทำาเฉยเสีย

ถูก
คนผู้หนึ่งซึ่งมีความบกพร่องทางกายอย่างเห็น

ได้ชัดมาสมัครงาน และได้รับการพิจารณาตาม

คุณสมบัติของเขา

หัวหน้างานที่เป็นหญิงคนหนึ่งได้รับการเลื่อน

ตำาแหน่งให้เป็นผู้จัดการโรงงานเนื่องจากความ

สามารถ แม้ว่าผู้ชายหลายคนจะแสดงความ 

ไม่ชอบใจที่จะต้องทำางานเป็นลูกน้องผู้หญิง

พนักงานสองคนไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อ

รายงานว่าพวกตนได้สังเกตเห็นพนักงานอีกคน

ทำากิริยาข่มขู่ใส่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลเตือนพนักงานผู้ที่ทำากิริยา 

ดังกล่าวว่าการกระทำาที่มีความรุนแรง การข่มขู่ 

หรือพฤติกรรมข่มขู่ไม่เป็นที่ยอมรับ และ

พนักงานผู้นั้นก็ได้รับการลงโทษทางวินัย

ผู้จัดการคนหนึ่งแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทราบว่าเธอกำาลังคบหาอยู่กับเพื่อนร่วมงานที ่

อีตันคนหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันว่าความ

สัมพันธ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่อง 

ผลประโยชน์จริงๆ หรือที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นหรือ

ไม่ และมีความจำาเป็นต้องปรับโครงสร้างหน้าที่ 

หรือให้แต่ละฝ่ายเปลี่ยนไปทำางานในตำาแหน่ง

อื่นหรือไม่
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เราหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือความประพฤติที่อาจมีผลต่อการ

ตัดสินใจ หรือที่อาจสร้างความขัดแย้งจริงๆ หรือที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้น

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและความภักดีของเราที่มีต่ออีตัน เราไม่

ใช้ตำาแหน่งหน้าที่การงานของเราในอีตันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์

ที่ไม่สมควรให้กับผู้อื่นหรือตัวเราเอง เราจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมหรือ

ในความสัมพันธ์ที่เป็นการแข่งขันกับอีตัน

7การหลีกเลี่ยงความ 
ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
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ความสัมพันธ์

ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์หรือความประพฤติส่วนตัวของท่านมีผลต่อ หรือดูเหมือน

จะมีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของอีตัน แม้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวของ

ท่านจะยุติธรรม คนอื่นก็มีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น จึงเป็นเรื่องสำาคัญมากที่ท่านจะต้องหลีกเลี่ยง

สถานการณ์ที่ความภักดีของท่านอาจถูกแบ่งแยกให้ขึ้นกับสองฝ่าย ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องที่จะ

มองเห็นได้ชัดเจนเสมอไปและสถานการณ์ของแต่ละคนก็ล้วนแตกต่างกันไป ต่อไปนี้คือประเภทของความขัดแย้ง

บางประเภทที่พบได้ทั่วไป

การรับงานภายนอกบริษัทหรืองานอื่นๆ 
ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ งานภายนอกใดๆ ก็ตามที่ท่านทำาให้บริษัทอื่น หรือ

ทำาโดยผ่านธุรกิจของท่านเอง จะต้องแยกจากงานที่ท่านทำาให้กับอีตันอย่างเคร่งครัด และจะต้องไม่มีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงานของท่าน สำาหรับตำาแหน่งในระดับหัวหน้างาน หรือตำาแหน่งทางวิชาชีพส่วนใหญ่ที่ อีตัน เป็นที่

เข้าใจว่าพนักงานของเราจะใช้เวลาทำางานของตนทั้งหมดไปกับเรื่องที่เกี่ยวกับอีตัน และจะต้องไม่ “ทำางานที่สอง” 

ให้กับนายจ้างอื่น ก่อนที่ท่านจะพิจารณารับทำางานที่สอง ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของท่านก่อน

การทำางานให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือลูกค้า
การทำางานให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือลูกค้าของอีตัน ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ ไม่ว่าในฐานะ

พนักงาน ที่ปรึกษา หรือในหน้าที่อื่นใด

การแข่งขันกับอีตัน
ท่านจะต้องไม่เข้าร่วมเป็นการส่วนตัวในธุรกิจหรือกิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจหรือกิจกรรมของอีตันใดๆ ไม่ว่าใน

ฐานะพนักงาน ที่ปรึกษา หรือในหน้าที่อื่นใด

การถือกรรมสิทธิ์ในธุรกิจอื่นๆ 
พนักงานจะต้องไม่ถือครอง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผลประโยชน์ทางการเงิน (financial interest) ในลูกค้า  

ผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือคู่แข่งของอีตันรายใดๆ เนื่องจากผลประโยชน์นั้นจะเป็นสาเหตุ หรือดูเหมือนจะเป็น

สาเหตุให้เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กับอีตัน เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ผลประโยชน์ทางการเงิน ได้รับการ

นิยามไว้ว่าคือ การถือครองมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์ที่เหลือ/มูลค่าทุนของอีกกิจการหนึ่ง หากท่านมี

ข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับว่าการลงทุนอย่างหนึ่งอาจจะถูกมองไปในลักษณะใด ปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับหัวหน้างาน

ของท่าน
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การใช้ข้อมูลภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าหุ้น
พนักงานที่เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าหุ้น 

การใช้ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายและไม่มี

จริยธรรม และอาจทำาให้ท่านและบุคคลอื่นต้องได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งรวมทั้งเสียค่าปรับและ 

ถูกจำาคุกได้

ครอบครัวและเพื่อน
ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นหากท่าน คู่สมรสของท่าน ญาติ หรือเพื่อนสนิท ทำางานให้กับ หรือม ี

ผลประโยชน์ทางการเงินในผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือผู้ที่อาจมาเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตของอีตัน ลูกค้าของอีตัน  

ผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้า หรือคู่แข่ง นอกจากนี้ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ยังเกิดขึ้นเมื่อท่านว่าจ้างญาติหรือ 

เพื่อนสนิทมาทำางานให้อีตัน ไม่ว่าในตำาแหน่งใดๆ แม้กระทั่งสิ่งที่เพียงแค่ดูเหมือนจะเป็นความขัดแย้งเรื่อง 

ผลประโยชน์ก็จะต้องหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดข้ึน หากท่านมีญาติ หรือเพ่ือนทำางานให้กับผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ท่ีอาจมา 

เป็นผู้ขายปัจจัยการผลิต ลูกค้า ผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้า หรือคู่แข่ง แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบ เพื่อที่ว่าจะได้ 

สามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นได้

การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ
พนักงานจะต้องไม่ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร หรือในคณะ

กรรมการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันสำาหรับบริษัทที่หวังผลกำาไรใดๆ ยกเว้นแต่

บริษัทลูกหรือบริษัทสาขาของอีตัน โดยปราศจากความเห็นชอบอย่าง

ชัดเจนจากประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหารของอีตัน การแต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหารสำาหรับบริษัทลูกของอีตัน ได้รับการจัดการผ่านช่องทางที่

กำาหนดไว้ ไม่จำาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ

บริหารสำาหรับพนักงานที่ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ

องค์กรที่ไม่หวังผลกำาไรหรือองค์กรชุมชน พนักงานที่สนใจในเรื่องความ

คุ้มครองความรับผิดในการดำารงตำาแหน่งของตนในคณะกรรมการบริหาร

ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำาไร หรือในองค์กรชุมชน ควรจะติดต่อ 

รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ของขวัญที่ให้แก่หรือได้รับจากลูกค้าหรือ 

ผู้ขายปัจจัยการผลิตของอีตัน
ของขวัญหรือการสันทนาการที่ไม่เหมาะสมหรือที่มีมูลค่าสูงที่ให้หรือ 

นำาเสนอแก่ หรือได้รับหรือยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ขายปัจจัยการผลิตของ 

อีตัน สามารถจะก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ได้ หากต้องการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคำาแนะนำาที่เฉพาะเจาะจงและข้อผูกพันในการรายงาน 

โปรดดูที่นโยบายเกี่ยวกับของขวัญและการสันทนาการของอีตัน
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โปรดจำาไว้ว่า 

ไม่จำาเป็นต้องมีความ 

ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์

เกิดขึ้นจริงก็เกิดปัญหา

ได้ แม้เพียงแค่ดูเหมือน

จะมีความขัดแย้งก็เป็น

สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง หาก

ท่านไม่แน่ใจว่าท่าน

สามารถหรือไม่สามารถ

ทำาอะไรได้ในเรื่องนี้ ให้

ขอความช่วยเหลือ

▲!



 คำาถาม 

ถาม ตอนนี้ฉันมีงานดีๆ ทำาที่อีตันแล้ว ครอบครัวของฉันก็คาดหวังว่าฉันจะช่วยให้พวกเขาได้รับการ

จ้างเข้าทำางานที่อีตันด้วย พวกเขาหวังพึ่งฉัน และฉันคงจะทำาให้ครอบครัวของฉันรู้สึกอับอายถ้า

ฉันบอกพวกเขาไปว่าพวกเขามาสมัครไม่ได้ ฉันจะทำาอย่างไรดี

ตอบ ความสำาเร็จของอีตันขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทที่จะดึงดูดให้ผู้ที่มีความสามารถที่สุดมาทำางาน

ด้วย อธิบายให้สมาชิกในครอบครัวของท่านทราบว่าพวกเขาอาจสมัครเข้าทำางานในตำาแหน่งต่างๆ กับ 

อีตันได้ แต่ท่านไม่สามารถโน้มน้าวการตัดสินใจจ้าง หรือปฏิบัติต่อพวกเขาเป็นพิเศษ หรือให้การดูแล 

พวกเขาเป็นการส่วนตัวไม่ว่าในลักษณะใด พวกเขาก็มีโอกาสเท่าๆ กับคนอ่ืนในการได้รับการพิจารณาเพ่ือ 

การจ้างงาน 

ถาม ผมแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งซึ่งครอบครัวของเธอถือครองหุ้นใหญ่พอสมควรในหนึ่งในคู่แข่งของ

เรา นี่หมายความว่าผมจะต้องลาออกจากงานที่อีตันหรือไม่

ตอบ ไม่เลย นำาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหัวหน้างานของท่าน เพื่อที่ว่าจะได้หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ถาม ในขณะที่กำาลังต่อรองคำาสั่งซื้อใหม่ที่มีมูลค่าสูงกับประธานของผู้ขายปัจจัยการผลิตรายหนึ่ง เขา

พูดเป็นนัยๆ ว่าถ้าฉันช่วยให้เขาได้ร่วมงานกับอีตัน เขาจะเสนอตำาแหน่งงานในบริษัทเขาให้

ตำาแหน่งหนึ่ง พร้อมด้วยรถยนต์ และเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมากพอสมควร ฉันปฏิเสธไปอย่างสุภาพ 

และอธิบายว่าเราเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิตโดยดูจากคุณสมบัติ และการรับข้อเสนอของเขาเป็น

เรื่องไม่เหมาะสม ฉันควรจะนำาเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกคนอื่นหรือไม่

ตอบ ควร แจ้งให้หัวหน้างานของท่านทราบในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผู้อื่นจะมองว่าข้อเสนอดังกล่าวมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจของท่าน และเพื่อให้อีตันพิจารณาทบทวนว่าควรจะดำาเนินธุรกิจกับผู้ขายปัจจัยการผลิต

รายนี้หรือไม่
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ตัวอย่าง

ผิด
ผู้จัดการคนหนึ่งอนุมัติให้มีการซื้ออาหาร

สำาหรับการเลี้ยงมื้อค่ำาของบริษัทจากภัตตาคาร

ที่เป็นของภรรยาเขาเอง โดยไม่ได้บอกให้ใคร

ทราบว่าอาจจะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์

หัวหน้างานคนหนึ่งจ้างลูกเขยของตนเข้ามา

ทำางานเป็นลูกน้องของตนโดยตรง

พนักงานคนหนึ่งจัดตั้งธุรกิจที่มาแข่งขันกับอีตัน

พนักงานคนหนึ่งไปเข้าร่วมการประชุมที่เป็น

ความลับ แล้วได้ทราบว่าอีตันมีแผนที่จะซื้อ

บริษัทแห่งหนึ่ง และได้ไปซื้อหุ้นในบริษัทแห่ง

นั้นเก็บไว้

ถูก
ภรรยาของผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนคนหนึ่งได้

รับการว่าจ้างให้มาเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิต  

ผู้จัดการคนดังกล่าวได้เปิดเผยถึงความขัดแย้ง

เรื่องผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และได้มีการ

ดำาเนินการอย่างเหมาะสม

ผู้ช่วยฝ่ายธุรการคนหนึ่งได้เห็นร่างรายงาน

ประจำาไตรมาสของอีตัน ผู้ช่วยคนดังกล่าวไม่ได้

นำาข้อมูลที่อยู่ในรายงานไปบอกผู้อื่น

หัวหน้างานคนหนึ่งขอไม่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจจ้างที่เกี่ยวข้องกับหลานชายของตน 

และจัดการให้แน่ใจว่าถ้าหลานชายได้รับการ 

ว่าจ้าง จะไม่เข้ามาทำางานในแผนกของ 

หัวหน้างานคนนั้น

เมื่อได้รับการเลื่อนตำาแหน่งเป็นผู้นำาทีม 

พนักงานคนหนึ่งก็แจ้งแก่หัวหน้างานของเธอว่า

เธอคบหาอยู่กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อที่ว่าจะได้

สามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและ

หลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นได้
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การปกป้องทรัพย์สิน
และข้อมูล

เราใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของอีตัน เพื่อวัตถุประสงค์ทาง

ธุรกิจของอีตัน และไม่ใช่เพื่อการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เรารักษา

ความลับของข้อมูลและของข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่อีตัน หรือที ่

ผู้อื่นมอบหมายให้เราเก็บไว้เป็นอย่างดี

8
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ตัวอย่าง

ผิด
ผู้ควบคุมเครื่องคนหนึ่งเก็บเศษวัสดุจาก

เครื่องจักรของตนกลับบ้านเพื่อนำาไปใช้ส่วนตัว

พนักงานคนหนึ่งนำารถของบริษัทไปให ้

เพื่อนบ้านยืมใช้

พนักงานใช้เครื่องมือเชื่อมของบริษัทเพื่อช่วย 

ผู้จัดการของตนซ่อมเครื่องตัดหญ้าของผู้จัดการ

ถูก
พนักงานคนหนึ่งเตือนเพื่อนร่วมงานคนใหม่

เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการทำางาน และ

แสดงให้เพื่อนร่วมงานดูว่าจะเก็บเครื่องมือไว้ใน

สถานที่ปลอดภัยอย่างไร

เมื่อได้ยินพนักงานคนหนึ่งขู่ว่าจะทำาร้าย 

เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานก็ติดต่อฝ่ายรักษา

ความปลอดภัยและฝ่ายทรัพยากรบุคคลใน

สถานที่นั้น

พนักงานคนหนึ่งได้ยินข่าวลือว่าพนักงานบาง

คนเก็บเศษวัสดุไปขายต่อให้ร้านรับซื้อเศษวัสดุ

ในท้องถิ่นนั้น เขานำาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหัวหน้า

งานของเขา

ทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินของอีตัน โดยปกป้องไม่ให้ทรัพย์สินสูญหาย ถูกขโมย และ 

ถูกนำาไปใช้ในทางที่ผิด ในบรรดาทรัพย์สินของอีตัน มีทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ เช่น โรงงาน อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง วัสดุ

สำานักงาน และคอมพิวเตอร์

ท่านคุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นวัตถุของอีตันโดยการ

 • ใช้ทรัพย์สินอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ที่ทำางาน และปกป้องทรัพย์สินเหล่านั้นเมื่อไม่ได้ใช้ เช่น เก็บเครื่องมือ

ช่างในสถานที่ปลอดภัยในที่ทำางาน

 • ใช้บัตรผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

 • แจ้งให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยในสถานที่นั้นทราบถึงสิ่งที่สูญหายหรือถูกขโมย และ

 • แจ้งให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยองค์กร (Corporate Security) ทราบถึงกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมที่

ทราบ หรือที่สงสัยว่าเกิดขึ้นใดๆ หรือภัยคุกคามต่ออีตัน พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัท

ความไว้วางใจ
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คอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลอื่นๆ 
อีตันสนับสนุนให้มีการใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแบ่งปันข้อมูล สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และแลก

เปลี่ยนความคิด ตัวอย่างของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ตและ

ภายใน) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ วอยส์เมล์ กระดานติดประกาศอิเล็กทรอนิกส์ บล็อก ข้อความโต้ตอบแบบทันที 

การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โทรสาร และข้อความที่นำาไปติดไว้ในเว็บไซต์สื่อสังคม

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อีตันมีไว้เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ การใช้งานส่วนตัวไม่มากนักอนุญาตให้ทำาได ้

ตราบใดที่การใช้นั้นไม่แทรกแซงการปฏิบัติงานของพนักงานผู้นั้น หรือของบุคคลอื่นใด ไม่มีผลกระทบมากเกินไป

ต่อระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของอีตัน หรือไม่ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ลิขสิทธิ์ดิจิทัล หรือสื่อสังคมของบริษัทในลักษณะอื่นใด

พนักงานจะต้องไม่แบ่งปันรหัสผู้ใช้ (user ID) กับผู้อื่น หรือยินยอมให้ผู้ใดก็ตามที่มิได้เป็นพนักงานของอีตัน  

เข้าถึงคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ข้อมูล หรือระบบของอีตัน 

ตัวอย่างบางส่วนของการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ลิขสิทธิ์ดิจิทัล หรือสื่อสังคมของ 

อีตัน มีดังต่อไปนี้

 • การสื่อสารในลักษณะที่เป็นการรังควาน ทำาให้ขุ่นเคือง ลามก หรือ ขู่เข็ญคุกคาม

 • การส่งเสริมการตลาดของสินค้าหรือบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของอีตัน

 • การขอบริจาคไม่ว่าในลักษณะใดๆ 

 • การแต่งหรือส่งต่ออีเมล์ลูกโซ่

 • การปลอมแปลง

 • การใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

 • การสื่อสารข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท อาทิ เช่น ภาพวาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือส่งรายการราคา

ไปยังผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • การแบ่งปันหรือจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท อาทิ เช่น การเงิน หรือประกาศเกี่ยวกับการซื้อ

กิจการ ไว้ในทรัพย์สินหรือเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • การดาวน์โหลดหรือการจัดเก็บสิ่งลามกไว้ในทรัพย์สินของอีตัน

 • การติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่มีใบอนุญาตหรือที่ไม่ได้รับอนุมัติ หรือสื่อดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาต 

(ไฟล์เสียงหรือไฟล์วีดิทัศน์) ไว้ในทรัพย์สินของอีตัน 

 • การสื่อสารและแบ่งปันโดยผ่านทางเครื่องมือแบ่งปันแบบ peer-to-peer

 • การต่อฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ากับเครือข่ายหรือระบบอีเมล์ของอีตัน

ในขณะที่สื่อสังคมและเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ นั้น พนักงานควรจะเปิดดูนโยบายเกี่ยวกับ

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นแนวทางว่าสิ่งใดที่เหมาะสม
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ตัวอย่าง

ผิด
พนักงานคนหนึ่งใช้คอมพิวเตอร์ของอีตัน เพื่อ

ดาวน์โหลดชุดผลิตภัณฑ์ Microsoft’s Office 

ในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ปรึกษา

ฝ่าย IT ก่อน

พนักงานคนหนึ่งนำาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ

กิจการที่อาจจะเกิดขึ้นไปติดไว้บนเว็บไซต์

เครือข่ายสังคมแห่งหนึ่ง

พนักงานคนหนึ่งส่งต่ออีเมล์ฉบับหนึ่งที่มีชื่อ

และเงินเดือนของพนักงานหลายๆ คนไปยัง

บัญชีอีเมล์ที่ไม่ใช่ของอีตัน ที่เธอใช้อยู่

ถูก
หลังจากที่พนักงานคนหนึ่งได้รับอีเมล์ลูกโซ่

จากเพื่อนร่วมงาน เธอได้เตือนเพื่อนร่วมงาน

เหล่านั้นให้นึกถึงนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์

พนักงานคนหนึ่ง ซึ่งเคยคัดลอกข้อมูลด้านการ

เงินของอีตันที่เป็นความลับไปไว้ที่คอมพิวเตอร์

ที่บ้านของตนเพื่อที่จะได้ทำางานที่บ้านได้ ได้

ทราบว่าการทำาเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับ

อนุญาต และก็เลิกทำาเช่นนั้นเสีย

 คำาถาม

ถาม ฉันจะแบ่งปันไฟล์โดยใช้เครือข่ายแบบ peer-to-peer บนคอมพิวเตอร์ของอีตันที่ฉันใช้อยู่ได้หรือ

ไม่

ตอบ ไม่ได้ การแบ่งปันไฟล์บนเครือข่ายแบบ peer-to-peer นั้นมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมันจะทำาให้

คอมพิวเตอร์ของท่านอาจต้องประสบกับการสูญเสียความเป็นส่วนตัว และการสูญเสียการควบคุมอื่นๆ 

การสูญเสียการควบคุมเหล่านี้จะทำาให้คอมพิวเตอร์ของท่านและเครือข่ายของอีตัน ต้องประสบกับการ 

ลุกล้ำาความเป็นส่วนตัว การหยุดชะงักของบริการ การถูกขโมย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ที่อาจ 

ส่งผลให้ท่านและบริษัทต้องมีความรับผิด 

ถาม ฉันใช้แฟลชไดรฟ์ USB เพื่อจัดเก็บงานนำาเสนอของลูกค้าระหว่างที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจครั้ง

หนึ่ง หลังจากนั้นฉันได้ทำาแฟลชไดรฟ์ดังกล่าวหายไป ฉันควรจะทำาอย่างไร

ตอบ นำาสิ่งที่เกิดขึ้นไปปรึกษากับหัวหน้างานของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้ตัดสินว่าท่านจำาเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้า

ทราบเรื่องที่ข้อมูลหายไปหรือไม่

ถาม ในขณะที่อยู่ระหว่างพักร้อน ผมจะให้คู่สมรสของผมใช้คอมพิวเตอร์ของอีตันที่ผมใช้อยู่ เพื่อเข้า

เช็คอีเมล์ของเธอได้หรือไม่

ตอบ การให้ผู้อื่นเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของอีตันที่ท่านใช้อยู่ แม้จะเป็นแค่เพื่อเข้าเช็คอีเมล์ เป็นการทำาให้บุคคลนั้น

เข้าถึงไฟล์ทุกไฟล์และอีเมล์ทุกฉบับที่ท่านเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ และการทำาเช่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่อง

ดีเลย ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและนำาความเสี่ยงมาพิจารณาเมื่อทำาการตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้

ถาม หลังจากได้ไปแสดงความคิดเห็นไว้ในห้องสนทนาภายนอกห้องหนึ่งเกี่ยวกับว่าเครื่องกำาเนิด

ไฟฟ้าฉุกเฉินของอีตันได้ช่วยฉันไว้เมื่อตอนที่เกิดไฟฟ้าดับเมื่อไม่นานมานี้ ฉันก็ได้รับการติดต่อ

จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้เล่าเรื่องราวของฉัน ทำาอย่างนี้จะเป็นอะไรไหม

ตอบ ดูแลให้แน่ใจว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นทราบว่าท่านเป็นพนักงานของอีตัน และท่านได้แสดงความคิดเห็นส่วน

ตัวเกี่ยวกับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้านั้น เป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องจำาไว้ว่าในยุคอิเล็กทรอนิกส์อย่างทุกวันนี้ การนำา

ข้อมูลไปลงไว้ในกระดานติดประกาศบนอินเทอร์เน็ต หรือการแสดงความคิดเห็นในห้องสนทนาที่ไม่ใช่ของ 

อีตันเท่ากับเป็นการพูดคุยกับสื่อ หากท่านแสดงความคิดเห็น ในแง่บวกหรือแง่ลบ เกี่ยวกับอีตัน หรือ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในสื่อสังคมส่วนตัวของท่าน ท่านจะต้องระบุตัวเองว่าเป็นพนักงานของอีตัน และ

อธิบายให้ชัดเจนว่าความคิดเห็นของท่านเป็นของท่านคนเดียว ให้ดูที่นโยบายเกี่ยวกับสื่อสังคมของอีตัน 

หรือปรึกษาหน่วยหน้าที่การสื่อสารภายนอกของบริษัทหากต้องการคำาแนะนำา
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ตัวอย่าง

ผิด
เนื่องจากความอยากรู้ หัวหน้างานคนหนึ่งจึง

ไปค้นโต๊ะของผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้จัดการสองคนนำาเอาปัญหาเรื่องสุขภาพของ

พนักงานคนหนึ่งมาพูดคุยกันในห้องอาหาร

กลางวัน

ถูก
พนักงานคนหนึ่งสังเกตเห็นหนังสือประเมิน

การปฏิบัติงานที่ถูกลืมทิ้งไว้บนเครื่องถ่าย

เอกสาร และนำาไปส่งคืนให้เจ้าของโดยไม่เปิด

อ่าน

ผู้จัดการใหม่คนหนึ่งติดต่อฝ่ายทรัพยากร

บุคคลเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ถูกต้องในการ

จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลของพนักงาน
อีตันมีความมุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงานของบริษัท บริษัทมีนโยบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ

ข้อมูลที่มีการถ่ายโอน จัดเก็บ หรือดำาเนินกระบวนการ จะต้องได้รับการปกป้องจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับ

อนุญาต หรือโดยไม่เจตนา จะต้องนำาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะต้องได้

รับการจัดการโดยเป็นไปตามกฎหมาย อีตันมีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและกระบวนการควบคุม 

การเข้าถึง เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเข้าถึงได้โดยผู้ท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และที่จำาเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเท่านั้น อีตันตระหนักว่าหลายๆ ประเทศที่บริษัทได้ดำาเนินการอยู่มีกฎหมาย 

เก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเฉพาะของตนเก่ียวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล และอีตันมีความมุ่งม่ันท่ีจะ

ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้

ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
พนักงานมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับบริเวณสำาหรับทำางานของตน อาทิ เช่น ตู้เก็บของ 

คอกกั้น โต๊ะ ห้องทำางาน ตู้เก็บเอกสาร และกล่องใส่เครื่องมือ และข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะถูกจัดเก็บไว้ใน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่ตนใช้อยู่ อาทิ เช่น โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม อีตันขอสงวนสิทธิ์

อย่างชัดแจ้งที่จะตรวจสอบข้าวของส่วนตัวของพนักงานเมื่อหรือในตอนที่เข้ามายังบริเวณของบริษัท และที่จะ

ตรวจค้นในทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานภายใน และกฎหมายท้องถิ่น
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ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์
ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ข้อมูลนี้จะรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของ อีตัน 

เช่น 

 • กระบวนการและสูตร

 • เครื่องหมายการค้า

 • ความลับทางการค้า และความรู้ความชำานาญ

 • ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ได้

 • แผนธุรกิจ การตลาด และบริการ

 • แนวคิดด้านวิศวกรรมและการผลิต

 • ระบบ ซึ่งรวมถึงระบบธุรกิจของอีตัน (Eaton Business System)

 • ดีไซน์และภาพวาด

 • ฐานข้อมูลภายใน

 • บันทึกข้อมูลบุคลากร

 • ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน และ

 • ข้อมูลและรายงานการเงินที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของอีตันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งที่ห้ามกระทำา และอาจเป็นสิ่งผิด

กฎหมาย หรืออาจจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวต่างๆ

จัดเก็บและปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหว และเปิดเผยต่อผู้ที่จำาเป็นต้องทราบเท่านั้น โดยป้องกันมิให้มีการเข้าถึง  

การใช้ หรือการลบทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปฏิบัติต่อข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และ

ลิขสิทธิ์) ด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังในระดับเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาว่าอีตันขโมย ล่วงละเมิด 

หรือนำาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด
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ตัวอย่าง

ผิด
ขณะที่โดยสารอยู่บนรถไฟที่แน่นขนัด พนักงาน

คนหนึ่งพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับดีไซน์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นความลับอย่างละเอียด

วิศวกรของอีตันคนหนึ่ง ขณะทำางานที่บ้าน ได้

นำาเอาผลิตภัณฑ์ของอีตันชิ้นหนึ่งมาปรับปรุงให้

ดีขึ้น และนำาเอาแนวคิดนี้ไปเสนอแก่ลูกค้าของ

อีตันอย่างลับๆ 

ถูก 
พนักงานคนหนึ่งได้เสนอแนวคิดที่ช่วยประหยัด

พลังงานให้แก่โรงงาน แนวคิดดังกล่าวได้รับการ

พิจารณาและนำาไปดำาเนินการ

หัวหน้างานคนหนึ่งเตือนพนักงานใหม่คนหนึ่ง

ว่าอย่าใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของนายจ้างเก่า

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเธอที่อีตัน 

 คำาถาม

ถาม เมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดการรั่วไหลที่โรงงานซึ่งก่อให้เกิดความสนใจอย่างมากในชุมชนของเรา 

เพื่อนบ้านของฉันทำางานอยู่กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และได้ขอให้ฉันเล่าเรื่องราวของฉันเกี่ยวกับ

สิ่งที่เกิดขึ้น ฉันจะทำาอย่างไรดี

ตอบ บอกเขาไปอย่างสุภาพว่าเรามีโฆษกที่ได้กำาหนดตัวไว้ซึ่งจะติดต่อเขากลับไปเพื่อให้ข้อมูล จากนั้นแจ้งแก ่

ผู้จัดการโรงงานของท่านเพื่อที่ผู้จัดการจะได้ปรึกษากับฝ่ายสื่อสารว่าจะตอบโต้อย่างไร
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การปฏิบัติด้วย
ความซื่อสัตย์ 9

เราจะไม่ให้หรือรับ สินบน เงินใต้โต๊ะ หรือของขวัญที่ไม่เหมาะสม  

หรือนำาเสนอหรือยอมรับเข้าร่วมในการสันทนาการที่ไม่เหมาะสม  

เรายึดหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่สอดคล้องกับจริยธรรมและค่านิยมของเรา
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กฎหมายต่อต้านการทุจริต
อีตันมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต ซึ่งห้ามการให้หรือรับสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือ  

การกระทำาท่ีทุจริตอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้หรือรักษาลูกค้า หรือเพ่ือให้ได้ข้อได้เปรียบท่ีไม่เหมาะสมใดๆ ประเทศส่วนใหญ่ได้ 

ตรากฎหมายเหล่านี้ไว้ ในบางกรณี เช่น กฎหมายว่าด้วยการคอร์รัปชั่นของชาวอเมริกันในต่างประเทศ (U .S . 

Foreign Corrupt Practices Act) และ พระราชบัญญัติการให้หรือรับสินบนแห่งสหราชอาณาจักร (U .K . Bribery 

Act) กฎหมายเหล่านี้บังคับใช้กับความประพฤติของอีตันทั่วโลก ทั้งสองบัญญัติต่างห้ามการให้สินบนโดย

พนักงานของอีตัน และบุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่ดำาเนินการในนามของอีตันในทุกที่ๆ อีตันประกอบธุรกิจ

กฎหมายต่อต้านการทุจริตถือว่าการจ่ายเงิน เสนอหรือให้สิ่งใดที่มีมูลค่าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ทางการเมือง ผู้สมัครลงแข่งขันทางการเมืองในตำาแหน่งของรัฐบาล และในบางกรณี บริษัทเอกชน หรือ

บุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์อันทุจริตในการให้มีอิทธิพลต่อการกระทำาหรือการตัดสินใจของบุคคลหรือองค์กร

เหล่านั้นถือว่าเป็นอาชญากรรม การละเมิดกฎหมายเหล่านี้อาจทำาให้อีตัน และพนักงานของอีตัน ต้องมีความรับ

ผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง หรือทั้งสองประการ ซึ่งรวมถึงการจำาคุก และค่าปรับและเบี้ยปรับจำานวนสูง

ห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือเงิน

ที่จ่ายในทางทุจริตอื่นๆ ทั่วโลก
ห้ามพนักงานของอีตัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เสนอ ให้ ร้องขอ หรือ

รับ สินบน เงินใต้โต๊ะ หรือเงินที่จ่ายในทางทุจริตในรูปแบบใดๆ หรือสิ่ง

ใดๆ ที่มีมูลค่า แก่หรือจาก บุคคลหรือองค์กร ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของ

รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละคน บริษัทเอกชน หรือพนักงานของบริษัท

เอกชนเหล่านั้น ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ 

การห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบน เงินใต้โต๊ะ และเงินที่จ่ายในทางทุจริต

อื่นๆ นี้บังคับใช้ทั่วโลก โดยไม่มีข้อยกเว้นและโดยไม่คำานึงถึงธรรมเนียม

ปฏิบัติที่มีอยู่ หลักปฏิบัติในท้องถิ่น หรือเงื่อนไขในการแข่งขัน ข้อห้ามนี้

ยังนำาไปใช้กับ ตัวแทนขาย ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้จัดจำาหน่าย และพันธมิตร

ทางธุรกิจอื่นๆ ที่ดำาเนินการในนามของอีตัน ตลอดจนบริษัทร่วมทุน 

พันธมิตรทางธุรกิจทุกราย ซึ่งรวมถึง ตัวแทน ที่ปรึกษา นายหน้า ผู้รับจ้าง 

ผู้ขายปัจจัยการผลิต บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทสาขา หรือตัวกลางหรือ

ตัวแทนอื่นใด ที่ดำาเนินการในนามของอีตัน ได้รับการคาดหวังว่าจะ

ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องในขณะที่ดำาเนินธุรกิจใน

นามของอีตัน

ดูที่นโยบายเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริตที่บังคับ

ใช้ทั่วโลกของอีตันหาก

ต้องการคำาแนะนำา 

เพิ่มเติม

55เกียรติ

▲!



 คำาถาม 

ถาม ฉันติดต่อธุรกิจไม่น้อยกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของ พนักงานของบริษัทแห่งนี้ถือเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่

ตอบ ใช่ คำานิยามของคำาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความหมายกว้าง และจะรวมถึงพนักงานของรัฐวิสาหกิจด้วย 

ดูที่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหากต้องการคำานิยามที่สมบูรณ์

ถาม ฉันได้ยินข่าวลือมาว่าหนึ่งในตัวแทนของเราอาจจะใช้หลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ทุจริต แต่ฉันไม่

ทราบอะไรที่แน่ชัด ฉันควรจะทำาอย่างไร

ตอบ ให้ความสนใจกับข้อกล่าวหาหรือข่าวลือเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวแทนของเรา อีตันอาจจะ

ต้องรับผิดจากการกระทำาของตัวแทนดังกล่าวแม้ว่าเราจะไม่เห็นชอบด้วย หรือไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้น เป็น

เรื่องสำาคัญที่เราจะต้องตรวจสอบความซื่อสัตย์ของตัวแทนที่มีผู้เสนอมาก่อนที่จะดำาเนินธุรกิจกับพวกเขา 

สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เราทำากับตัวแทนควรจะทำาให้เราสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่พวกเขาทำา 

ยืนยันว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และยกเลิกสัญญาได้ถ้าพวกเขาใช้หลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ทุจริต 

ติดต่อแผนกกฎหมายว่าควรจะดำาเนินการอย่างไรต่อไป

ถาม ฉันอยากจะว่าจ้างที่ปรึกษารายหนึ่งเพื่อมาให้บริการในประเทศที่ทราบกันดีว่ามีการทุจริตเกิด

ขึ้นมากมาย ฉันจะต้องทำาอย่างไรจึงจะแน่ใจได้ว่าที่ปรึกษารายนี้จะปฏิบัติตามจริยธรรมและ 

ค่านิยมของเราในขณะที่ดำาเนินธุรกิจในนามของอีตัน

ตอบ อีตันทำาการตรวจสอบอย่างที่มีเหตุผลพึงกระทำาก่อนที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อประเมิน

ว่าที่ปรึกษาดังกล่าวมีทักษะ ความสามารถ และทรัพยากรที่พวกเขาจำาเป็นต้องมีในการดำาเนินการตาม 

ข้อผูกพันของตนหรือไม่ และเพื่อดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขากระทำาการอย่างซื่อสัตย์ในขณะที่ดำาเนินธุรกิจใน

นามของอีตัน ติดต่อแผนกกฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่ท่านจะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่สาม 

อื่นๆ ให้ดำาเนินธุรกิจในนามของอีตัน

ถาม สินบนคืออะไร

ตอบ สินบนคือเงินหรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่า (อาทิ เช่น บริการหรือของขวัญ) ที่เสนอให้ หรือให้ โดยผิดหลัก

จริยธรรมหรือผิดกฎหมาย เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการกระทำาของบุคคลที่สาม หรือเพื่อให้

เกิดผลหรือการกระทำาอย่างที่ต้องการ

ถาม เงินใต้โต๊ะคืออะไร

ตอบ เงินใต้โต๊ะจัดเป็นสินบนเฉพาะประเภทหนึ่ง เงินใต้โต๊ะคือ เงิน ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า หรือสิ่งใดที่มี

มูลค่า ที่เสนอให้เพื่อให้ได้มาอย่างไม่เหมาะสม หรือเพื่อทำาให้มีการปฏิบัติเป็นพิเศษเกี่ยวกับสัญญา 

โครงการ หรือการลงทุนใดๆ ตัวอย่างหนึ่งของเงินใต้โต๊ะก็คือ ถ้าผู้ขายปัจจัยการผลิตรายหนึ่งตกลงที่จะ

จ่ายเงินส่วนหนึ่งของเงินที่ผู้ขายปัจจัยการผลิตดังกล่าวจะได้รับจากอีตันให้แก่พนักงานของอีตันคนหนึ่ง

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่ทำาให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตดังกล่าวได้ทำาสัญญากับบริษัท

ถาม ตัวแทนของลูกค้าคนหน่ึงได้ตกลงท่ีจะทำาสัญญาจัดหาระยะยาว แต่จะตกลงก็ต่อเม่ือเราตกลงท่ีจะ

ให้ส่วนลดจ่ายคืนท่ีเท่ากับ 1% ของราคาท่ีซ้ือแก่ลูกค้าสำาหรับของทุกๆ 1,000 ช้ินท่ีส่ังซ้ือ ฉัน

เข้าใจว่าการรับเงินใต้โต๊ะเป็นเร่ืองผิด แต่การตกลงให้ส่วนลดจ่ายคืนเป็นส่ิงท่ียอมรับกันได้หรือไม่

ตอบ มีบางโอกาสที่การจ่ายคืนส่วนหนึ่งของราคาที่ซื้อแก่ลูกค้าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ โดยดูจากปริมาณที่ซื้อ 

ทั้งนี้ส่วนลดจ่ายคืนนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต มีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้รับ

การจ่ายโดยตรงให้แก่บริษัทของลูกค้า และไม่ได้จ่ายให้แก่ตัวแทนของบริษัทผู้นั้น ถ้าลูกค้าขอให้ท่านจ่าย

คืนส่วนหนึ่งของราคาที่ซื้อให้แก่ตัวเธอเองโดยตรงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสำาหรับการทำาสัญญาครั้งนี้ นั่น

จะถือว่าเป็นเงินใต้โต๊ะ และเป็นสิ่งไม่เหมาะสม ติดต่อแผนกกฎหมายเมื่อได้รับคำาร้องขอเหล่านี้ถ้าท่านไม่

แน่ใจว่าคำาร้องขอเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่
56



ตัวอย่าง

ผิด
อีตันได้เข้าถือหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ใน

ประเทศที่ทราบกันดีว่ามีการทุจริตมากมายโดย

ไม่มีการทบทวนหรือพิจารณาหลักปฏิบัติทาง

ธุรกิจหรือชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ของบริษัทนั้น

เสียก่อน

ผู้จัดการคนหนึ่งขอให้ผู้ให้บริการซ่อมและบำารุง

รักษาเจ้าหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านของตนในราคาต่ำา

เพื่อแลกเปลี่ยนกับความคิดเห็นในการประเมิน

ความน่าพอใจในผู้ให้บริการ

ถูก
หลังจากการต่อรองเป็นระยะเวลาหลายเดือนที่

ทำาให้เสียทั้งเงินและเวลาไปมากระหว่างผู้จัดการ

ฝ่ายขายของอีตัน คนหนึ่งและผู้รับจ้างรายใหญ่

ของรัฐบาล อีตันก็ได้งานชิ้นนั้น ก่อนที่จะเซ็น

สัญญา สมาชิกคนหนึ่งในทีมของผู้รับจ้างได้

ร้องขอสินบนจากผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการคนดัง

กล่าวรีบติดต่อหัวหน้างานของเธอและแผนก

กฎหมายในทันทีเพื่อขอคำาแนะนำา ผู้จัดการกลับ

ไปหาบุคคลที่ร้องขอสินบน และปฏิเสธข้อเสนอ 

เธอเน้นย้ำาถึงความมุ่งมั่นของอีตันที่จะทำาธุรกิจ

ด้วยความถูกต้อง และเตือนให้บุคคลนั้นนึกถึง

ประโยชน์ของความสามารถด้านคุณภาพ 

เทคโนโลยี และบริการของอีตัน ผู้จัดการยืนยัน

ความมุ่งมั่นที่จะเซ็นสัญญาฉบับดังกล่าว แต่ต้อง

ไม่มีการจ่ายสินบนใดๆ แล้วก็มีเซ็นสัญญา

ผู้ขายปัจจัยการผลิตรายหนึ่งเสนอจะจ่ายเงินให้

พนักงานด้านซัพพลายเชนของอีตันคนหนึ่งเพื่อให้

กระบวนการอนุมัติผู้ขายปัจจัยการผลิตดำาเนินไป

ได้เร็วขึ้น พนักงานด้านซัพพลายเชนคนนั้นปฏิเสธ

ข้อเสนออย่างสุภาพ และรายงานเรื่องสินบนที่ม ี

ผู้เสนอให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบในทันที

ถาม ฉันได้รับการขอให้จัดการเดินทางไปเที่ยวสวนสนุกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับคำาสั่งซื้อจาก

ลูกค้ารายหนึ่ง ฉันปฏิเสธไปอย่างสุภาพและเราก็ยังได้รับคำาสั่งซื้อนั้น ฉันยังจะต้องแจ้งให้ใคร

ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่

ตอบ ต้องแจ้ง เป็นการดีที่จะบอกให้หัวหน้างานของท่านทราบเมื่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงปัญหา

เพิ่มเติมใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้ารายดังกล่าว

ถาม อีตันจะยอมปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจหลุดมือไปหรือไม่ถ้าโอกาสนี้มีความเสี่ยงที่จะทำาให ้

ชื่อเสียงของเราเสียหาย

ตอบ เรายอมแน่นอน ชื่อเสียงของเราในเรื่องความซื่อสัตย์สำาคัญเกินกว่าที่จะเอามาเสี่ยงกับโอกาสทางธุรกิจ

โอกาสเดียว ไม่ว่าโอกาสนั้นจะมีความสำาคัญขนาดไหน
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ของขวัญและการสันทนาการ
ของขวัญและการสันทนาการทางธุรกิจในระดับพอเหมาะพอควรเป็นสิ่งที่นำามาใช้กันทั่วไปเพื่อสร้างสัมพันธภาพ

อันดี และกระชับความสัมพันธ์ในการทำางานกับผู้ขายปัจจัยการผลิต ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ด้วย

ความตระหนักดีในเรื่องนี้ อีตันจึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับของขวัญและการสันทนาการที่บังคับใช้ทั่วโลก เพื่อ

ให้พนักงานได้ปฏิบัติตามเมื่อให้หรือรับของขวัญ นำาเสนอหรือยอมรับเข้าร่วมการสันทนาการหรือการเดินทาง 

เป็นเรื่องสำาคัญเป็นพิเศษที่พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้เมื่อดำาเนินธุรกิจหรือเข้าร่วมในการสนทนาทาง

ธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานขององค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

การให้หรือรับของขวัญ
โดยทั่วไปแล้ว พนักงานของอีตันอาจจะให้หรือรับของขวัญได้ตราบใดที่ของขวัญนั้นชอบด้วยกฎหมาย และ

 • ไม่ทำาให้ดูเหมือนว่าหรือทำาให้เกิดข้อผูกพันว่าผู้ให้ของขวัญมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ

 • ไม่ทำาให้อีตัน หรือพันธมิตรทางธุรกิจรายนั้นต้องอับอายถ้ามีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

 • เป็นไปตามข้อกำาหนดที่กำาหนดขึ้นโดยฝ่ายบริหารของสถานที่นั้น ถ้ามี และ

 • ได้รับความเห็นชอบและได้รับการเปิดเผย ดังที่กำาหนดไว้โดยนโยบายเกี่ยวกับของขวัญและการ

สันทนาการที่บังคับใช้ทั่วโลก

 คำาถาม 

ถาม ฉันได้รับอนุญาตให้รับของขวัญโดยเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีอะไรสักอย่างหรือไม่

ตอบ ท่านได้รับอนุญาตให้รับของขวัญในงานพิธีได้ตราบใดที่ของขวัญนั้นไม่จัดว่าเป็นสินบน หรือค่าปิดปาก 

และไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ อาจจะมีบางครั้งที่ท่านได้รับของขวัญในงานพิธีที่อาจจะไม่เหมาะสมตาม

นโยบายเกี่ยวกับของขวัญและการสันทนาการที่บังคับใช้ทั่วโลก แต่อาจจะไม่เหมาะหรือทำาให้ผู้ให้ไม่

พอใจถ้าจะไม่รับ หากท่านได้รับของขวัญในลักษณะนี้ ให้รีบรายงานแก่ผู้จัดการของท่านในทันทีเพื่อที่

ท่านจะได้ปรึกษาหารือกันว่าจะดำาเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม

ถาม เป็นการเหมาะหรือไม่ที่จะขอให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตรายหนึ่งพาฉันไปเล่นกอล์ฟ หรือไปร่วม

การเล่นกีฬาหรือการแข่งกีฬาอื่นๆ

ตอบ เป็นการไม่เหมาะสมในทุกกรณีที่จะร้องขอของขวัญ เงินรางวัล ของเล็กๆ น้อยๆ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่เป็น

ประโยชน์แก่ตัวท่านโดยตรง ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด

การให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานขององค์กรที่รัฐบาล

เป็นเจ้าของ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีความซับซ้อน 

พนักงานที่ทำางานเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับของขวัญและการสันทนาการที่บังคับใช้

ทั่วโลก
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ตัวอย่าง

ผิด
พนักงานคนหนึ่งไปร่วมงานเลี้ยงหลังเวลางาน 

ซึ่งจัดโดยผู้ให้บริการของอีตันรายหนึ่ง ที่งาน- 

เลี้ยงดังกล่าวเธอได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบิน

ไปกลับสองที่นั่งสำาหรับเดินทางไปฮาวาย 

พนักงานคนดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยเรื่องรางวัลนี้

ให้หัวหน้างานของเธอทราบ และนำาตั๋วนั้นไปใช้

ถูก
ผู้จัดการโรงงานคนหนึ่งต้องการจะให้ของขวัญ

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นคนหนึ่งเพื่อ

เป็นการฉลองการเกษียณอายุของเจ้าหน้าที ่

ผู้นั้น ผู้จัดการได้ติดต่อสำานักงานของเจ้าหน้าที่ 

และได้รับทราบว่ามีขีดจำากัดวงเงินสำาหรับ

มูลค่าของของขวัญที่เจ้าหน้าที่จะรับได้  

ผู้จัดการโรงงานจึงได้ซื้อของเล็กๆ ที่มีตราโลโก้

ของอีตัน จากร้านค้าของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินขีดจำากัดวงเงิน

เป็นการไม่เหมาะสมในทุกกรณีที่จะให้หรือรับ
 • ของขวัญเป็นเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด

 • ของขวัญที่ถูกสั่งห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ของขวัญที่ให้เป็นสินบน ค่าปิดปาก หรือเงินใต้โต๊ะ

 • ของขวัญที่ท่านทราบว่าเป็นสิ่งที่องค์กรของพันธมิตรทางธุรกิจห้ามไว้ และ

 • ของขวัญที่ให้ในรูปของบริการหรือผลประโยชน์ที่ไม่ใช่เงินสดอื่นๆ 
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ถาม ฉันทำางานอยู่ในหน่วยหน้าที่ซัพพลายเซน และได้มีความสนิทสนมกับหนึ่งในผู้ขายปัจจัยการ- 

ผลิตของเรา เมื่อทราบว่าลูกชายของฉันกลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างที่มหาวิทยาลัยปิดเทอม ผู้ขาย

ปัจจัยการผลิตดังกล่าวก็ได้เสนอที่จะจ้างลูกชายฉันไปทำางานตอนช่วงหน้าร้อน ฉันควรจะ

ปฏิเสธข้อเสนอนี้หรือไม่

ตอบ ควรปฏิเสธ มีเหตุผลที่ดีสองข้อในการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ประการแรก การเสนองานให้เป็น 

ผลประโยชน์ท่ีอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นของขวัญ และอาจทำาให้ดูเหมือนว่าผู้ขายปัจจัยการผลิตรายน้ีมีสิทธ์ิ 

ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษจากท่าน ประการที่สอง หากในอนาคตอันใกล้ ท่านตกลงทำาสัญญาฉบับใหม ่

กับผู้ขายปัจจัยการผลิตรายนี้ มันอาจจะดูเหมือนว่าเขาได้สัญญานั้นโดยเป็นการแลกเปลี่ยนกับการจ้าง

ลูกชายของท่านทำางาน

ถาม ฉันกำาลังปรับปรุงห้องน้ำาที่บ้านใหม่ด้วยตัวเอง และหนึ่งในผู้รับจ้างของอีตันได้เสนอที่จะให้ฉัน

ใช้หมายเลขบัญชีของเขาเพื่อให้ได้ส่วนลดสำาหรับวัสดุก่อสร้าง ด้วยเหตุที่งานนี้เป็นงานส่วนตัว

สำาหรับบ้านของฉันเอง ฉันจะใช้ส่วนลดของผู้รับจ้างรายนี้ได้หรือไม่

ตอบ ส่วนลดถือเป็นสิ่งเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเป็นของขวัญที่ไม่เหมาะสมภายใต้นโยบายของเรา



ตัวอย่าง

ผิด
ผู้ขายปัจจัยการผลิตรายหนึ่งเสนอให้พนักงาน

ของอีตัน คนหนึ่งขึ้นเครื่องบินไปยังโรงงานของ

ตน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้น

บ่อยๆ ผู้ขายปัจจัยการผลิตได้จัดให้มีการแวะ

พักเป็นเวลาสองวันโดยออกค่าใช้จ่ายให้

ทั้งหมดสำาหรับพนักงานคนดังกล่าวที่ลาสเวกัส 

ด้วย เพื่อเป็นการชดเชยให้สำาหรับปัญหาที่เกิด

จากประเด็นเรื่องคุณภาพเหล่านั้น

ถูก
ท่านได้เชิญลูกค้ารายหนึ่งให้ไปร่วมรับประทาน

อาหารเย็นและชมละครกับท่านเพื่อเป็นการ

ฉลองการที่โครงการหนึ่งเสร็จสมบูรณ์

การสันทนาการ
พนักงานซึ่งอยู่ในตำาแหน่งที่มีการนำาเสนอหรือยอมรับเข้าร่วมการสันทนาการจะต้องทำาความคุ้นเคยกับนโยบาย

เกี่ยวกับของขวัญและการสันทนาการที่บังคับใช้ทั่วโลกของอีตัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสันทนาการที่

เกี่ยวข้องกับพนักงานของอีตันจะต้อง

 • ไม่มีขึ้นบ่อยๆ และเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่บังคับใช้ทั่วโลก

 • เป็นไปอย่างมีรสนิยมดี และมีขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

 • มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมในบริบทของโอกาสทางธุรกิจนั้น

 • ไม่ใช่สินบน ค่าปิดปาก หรือเงินใต้โต๊ะ หรือผิดกฎหมายในลักษณะอื่นใด

 • ไม่ทำาให้ดูเหมือนว่าอีตัน หรือพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ และ

 • ได้รับความเห็นชอบและได้รับการเปิดเผย ดังที่กำาหนดไว้โดยนโยบายเกี่ยวกับของขวัญและการ

สันทนาการที่บังคับใช้ทั่วโลก

 คำาถาม 

ถาม การไปชมการแข่งกีฬากับลูกค้าถือเป็นของขวัญหรือการสันทนาการภายใต้นโยบายเกี่ยวกับ 

ของขวัญและการสันทนาการหรือไม่

ตอบ หากท่านไปกับลูกค้า ก็ถือว่าเป็นการสันทนาการ หากท่านให้ตั๋วกับลูกค้า ตั๋วนั้นถือว่าเป็นของขวัญ ไม่ว่า

ในกรณีใด ของขวัญหรือการสันทนาการนั้นก็ครอบคลุมอยู่ในนโยบายเกี่ยวกับของขวัญและการ

สันทนาการ

ถาม ฉันอยากพาหน่ึงในลูกค้าของฉันไปชมการแสดงของวงออร์เคสตร้า แต่ฉันได้ยินมาว่าบริษัทของ

เธอไม่ยอมให้ยอมรับเข้าร่วมในการสันทนาการที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ยูโร ถ้าเธอตกลงจะไป ฉัน

จะพาเธอไปชมการแสดงได้หรือไม่

ตอบ ถ้ามูลค่าตั๋วของท่านมีค่าเกินกว่า 20 ยูโร ก็เป็นการไม่เหมาะสมที่ท่านจะพาเธอไปชมการแสดง อย่า 

นำาเสนอของขวัญหรือการสันทนาการเมื่อท่านทราบว่าเป็นสิ่งที่องค์กรของผู้รับได้ห้ามไว้
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เครื่องมือเปิดเผยและรายงานของขวัญ
เพื่อให้มีความโปร่งใสในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญและการ

สันทนาการทั่วทั้งอีตัน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทางจะต้องได้

รับการเปิดเผยโดยอาศัยเครื่องมือเปิดเผยและรายงานของขวัญ ซึ่งเป็น

เครื่องมือที่เข้าถึงได้ผ่านทาง JOE

 คำาถาม 

ถาม ฉันจะเปิดเผยกิจกรรมเกี่ยวกับของขวัญและการ

สันทนาการได้อย่างไรถ้าฉันเข้าถึงเครื่องมือเปิดเผยและ

รายงานของขวัญไม่ได้

ตอบ แจ้งให้ผู้จัดการของท่าน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล

ให้แน่ใจว่าได้มีการเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ

กิจกรรมเหล่านี้โดยอาศัยเครื่องมือเปิดเผย ทราบ 

ถาม หัวหน้างานคนหนึ่งจะกำาหนดข้อกำาหนดสำาหรับพนักงาน

ของตนที่มีความเข้มงวดกว่าข้อกำาหนดในนโยบาย 

เกี่ยวกับของขวัญและการสันทนาการได้หรือไม่

ตอบ ได้ 

 

การนำาเสนอการสันทนาการ

และการเดินทางแก่เจ้าหน้าที่

ของรัฐหรือพนักงานขององค์กร

ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ต้องเป็น

ไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่

มีความซับซ้อน พนักงานที่

ทำางานเกี่ยวข้องกับพนักงาน

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ

ของขวัญและการสันทนาการที่

บังคับใช้ทั่วโลก

การสันทนาการต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ไม่

เหมาะสมที่จะนำาเสนอหรือยอมรับ

เข้าร่วมในทุกกรณี

 • การสันทนาการ “สำาหรับ

ผู้ใหญ่” หรือกิจกรรมใน

ลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลือยกาย หรือพฤติกรรมที่

อนาจาร แม้ว่าการสันทนาการ

ดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้

ในวัฒนธรรมนั้น

 • การสันทนาการที่พันธมิตรทาง

ธุรกิจดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต

ให้นำาเสนอหรือยอมรับเข้าร่วม 

และ

 • การสันทนาการในลักษณะอื่น

ใดที่ฝ่ายบริหารในที่นั้นหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามไว้
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10 การขายให้
กับรัฐบาล

เราปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ

สัญญาที่ทำากับรัฐบาล และความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตลาด การขาย การทำาสัญญากับ และการทำางานในโครงการที่มีรัฐบาล

เกี่ยวข้องจะต้อง

 • ดูแลให้แน่ใจว่าเอกสารจะได้รับการเก็บรักษาอย่างสอดคล้องกับข้อกำาหนดพิเศษของรัฐบาล

 • ปฏิบัติตามกระบวนการบัญชี ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำากัดอยู่เพียง) กระบวนการที่ดูแลให้แน่ใจว่าข้อมูล

ต้นทุนและราคา เมื่อมี เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม ได้รับการ

บันทึกไว้ และจัดเก็บไว้ในไฟล์ที่เหมาะสม

 • ให้ผู้รับจ้างช่วง ที่ปรึกษา ตัวแทนขาย ผู้จัดจำาหน่าย และผู้รับจ้างอิสระปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ข้อบังคับ

 • รู้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการของอีตันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ทำากับรัฐบาล และการ

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ

 • หลีกเลี่ยงการหาสินค้าและบริการมาทดแทนสินค้าและบริการที่ทำาสัญญาไว้แล้ว หรือการเบี่ยงเบนไป

จากข้อกำาหนดของสัญญาโดยปราศจากการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี

อำานาจอนุญาต

การละเมิดข้อกำาหนดในการทำาสัญญาของรัฐบาลอาจจะทำาให้เกิดผลที่ตามมาที่ร้ายแรงมากแก่อีตันและ

พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ ผลที่ตามมาเหล่านี้อาจจะรวมถึงการลงโทษทางแพ่ง และ/หรือทางอาญา และการห้าม 

อีตันไม่ให้ทำางานที่มีสัญญาที่ทำากับรัฐบาลอีก

สัญญาที่ทำากับรัฐบาล
ฝ่ายปกครองของสหพันธ์ ของรัฐ และของท้องถิ่นมากมายทั่วโลกมีกฎหมายและข้อบังคับการจัดหาเฉพาะ 

พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสำาหรับการทำาสัญญากับรัฐบาลทุกครั้ง

ความซื่อสัตย์

รัฐบาลหนึ่งๆ อาจจะใช้กฎเกี่ยวกับ

ความประพฤติพิเศษที่อาจแตกต่างไป

จาก และมีความเข้มงวดกว่าหลักปฏิบัติ

ในทางพาณิชย์ที่ยอมรับกันก็ได้ สาขา

ต่อไปนี้จะต้องได้รับความสนใจเป็น

พิเศษ

 • การตลาด

 • การบัญชี

 • การจัดเก็บบันทึกข้อมูล

 • การรายงาน และ/หรือ การ

รับรอง

 • ซัพพลายเชน และ

 • คุณภาพ

กิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องมีการปฏิบัติตามกฎเฉพาะอย่างเคร่งครัด

ได้แก่

 • การบัญชีสำาหรับต้นทุน

 • กระบวนการเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอและการยื่น

ประกวดราคา

 • ราคา

 • การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ขององค์กร

 • การให้ของขวัญหรือการนำาเสนอการสันทนาการแก ่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • การสนทนาเรื่องการจ้างงานที่อาจเกิดขึ้นได้กับ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในปัจจุบัน และ/หรืออดีตเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

 • การเปลี่ยนคำาจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • การเก็บรักษาบันทึกข้อมูลเวลา

 • การปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ

 • การจัดการข้อมูลที่จัดเป็นความลับ
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เมื่ออีตันใช้ผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือผู้รับจ้างช่วงเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัด

ภายใต้สัญญาที่ทำากับรัฐบาล พนักงานของอีตันที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิด- 

ชอบในการสื่อสารข้อกำาหนดพิเศษของรัฐบาลทั้งหมดกับผู้ขายปัจจัย 

การผลิตหรือผู้รับจ้างช่วงเหล่าน้ี นอกจากน้ี อีตันยังมีความมุ่งม่ันท่ีจะเลือก 

เฉพาะผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือผู้รับจ้างช่วงที่ดำาเนินการในลักษณะที่

สอดคล้องกับแนวทางที่ระบุไว้ในที่นี้

พนักงานของอีตัน และบุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่ดำาเนินการในนามของอีตัน

ในทุกที่ๆ อีตันดำาเนินธุรกิจควรจะรำาลึกไว้ว่า นอกเหนือจากการปฏิบัติ

ตามกฎหมายของประเทศตนแล้ว พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ของสหรัฐอเมริกาบางข้อที่มี “ผลนอกดินแดน” กฎหมายเหล่านี้รวมถึง 

กฎหมายว่าด้วยการคอร์รัปชั่นของชาวอเมริกันในต่างประเทศ (U .S . 

Foreign Corrupt Practices Act) กฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเป็น

ความลับของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการ 

ส่งออกของสหรัฐอเมริกา ตัวอย่าง เช่น บริษัทลูกของอีตันในสหราช- 

อาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งผลิตชิ้นส่วนสำาหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกัน

ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เช่น

เดียวกับบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐบาลของประเทศและรัฐบาลท้องถิ่นโดยทั่วไปจะห้ามหรือกำาหนดข้อจำากัดที่เข้มงวดในเรื่องของของขวัญ การ

สันทนาการ ของเล็กๆ น้อยๆ สินน้ำาใจ และการเดินทางที่เสนอให้หรือที่รับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดูที่นโยบาย 

เก่ียวกับของขวัญและการสันทนาการท่ีบังคับใช้ท่ัวโลกของอีตัน ก่อนท่ีจะเสนอของขวัญ การสันทนาการ ของเล็กๆ 

น้อยๆ สินน้ำาใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือเงินบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หากงานของท่านเกี่ยวกับการทำาธุรกิจกับรัฐบาลใดๆ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะรู้และปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่แน่ใจว่ากฎหมายข้อใดบังคับใช้กับท่าน ให้ติดต่อแผนกกฎหมาย

ของอีตัน

ดูที่นโยบายเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริตที่บังคับ

ใช้ทั่วโลกหากต้องการ 

คำาแนะนำาเพิ่มเติม
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 คำาถาม 

ถาม ถ้าฉันเชื่อว่าฉันจำาเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาที่ทำากับรัฐบาล ฉันควรจะ

ทำาอย่างไร

ตอบ เราตระหนักดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการควบคุมอย่างสูงและมีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม เราคาดหวังว่า

ท่านจะรับผิดชอบในคุณภาพของงานที่ท่านทำา ดังนั้นท่านจึงควรปรึกษาหัวหน้างานของท่าน หรือติดต่อ

แผนกกฎหมายถ้าท่านคิดว่าท่านจำาเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำางานของท่าน 

ถาม ฉันควรจะทำาอย่างไรถ้าฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถจะนำาเสนอการสันทนาการ การเลี้ยงอาหาร 

หรือการเดินทางให้แก่พนักงานของรัฐที่ฉันทำางานด้วยในโครงการของฉันได้หรือไม่

ตอบ อย่านำาเสนออะไรจนกว่าท่านจะได้ทำาการยืนยันว่ามันมีความเหมาะสมเสียก่อน หากท่านต้องการความ

ช่วยเหลือในการตัดสินว่าอะไรเหมาะสม ติดต่อแผนกกฎหมาย

ถาม หัวหน้างานของฉันขอให้ฉันเซ็นใบรับรองด้านการบัญชีในตอนที่เขาไม่อยู่ ฉันไม่แน่ใจว่าฉันมี

อำานาจเซ็นเอกสารนี้ ฉันจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร

ตอบ ขอให้หัวหน้างานของท่านยืนยันว่าท่านมีอำานาจที่จะเซ็นเอกสารนี้ หากหัวหน้างานของท่านไม่แน่ใจ ให้

ขอความช่วยเหลือจากแผนกกฎหมาย ท่านไม่ควรจะเซ็นหรือรับรองว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ข้อบังคับของรัฐบาลนอกจากว่าท่านมีอำานาจเฉพาะที่จะทำาเช่นนั้น

ถาม เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่คนหนึ่งได้ขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา การแต่งตั้ง

เขามารับตำาแหน่งเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอย่างมากในชุมชนท้องถิ่นของเรา และการที่เขา

มาเยี่ยมชมสถานที่อาจจะทำาให้พนักงานของเราไม่พอใจ ฉันจะต้องยินยอมให้เขามาเยี่ยมชม

โรงงานหรือไม่

ตอบ ประสานงานในเรื่องคำาร้องขอเช่นนี้กับรองประธานอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมชุมชน 

(Public and Community Affairs) ของอีตัน หรือกับแผนกกฎหมาย

ถาม เพื่อนของฉันคนหนึ่งกำาลังจะเกษียณจากงานของเธอที่ทำากับรัฐบาล และเธอน่าจะเป็นคนที่เข้า

มาเสริมทีมที่ยอดเยี่ยมทีเดียวสำาหรับทีมโครงการทีมใหม่ของฉัน ฉันจะบอกเรื่องโอกาสครั้งนี้ให้

เธอทราบได้ไหม

ตอบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องกฎหมาย ให้ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือแผนกกฎหมายก่อนที่จะดำาเนิน

การสนทนาที่เกี่ยวกับการจ้างงานใดๆ กับพนักงานของรัฐในปัจจุบัน หรืออดีตพนักงานของรัฐ
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ตัวอย่าง

ผิด
อีตันกำาลังได้รับการพิจารณาสำาหรับสัญญาที่

ทำากับรัฐบาลมูลค่าสูงสัญญาหนึ่ง อีตันได้ว่า

จ้างบุตรชายของบุคคลที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า 

อีตันจะเป็นผู้ได้รับเลือกให้ได้ทำาสัญญาสำาหรับ

งานชิ้นนี้หรือไม่ให้มาทำางานกับบริษัท

อีตันจะต้องเปิดเผยข้อมูลต้นทุนในราคาที่ยื่น

ประกวด อีตันถือว่าข้อมูลนี้เป็นความลับ และ

ได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไป

พนักงานของรัฐคนหนึ่งกล่าวเป็นนัยๆ ว่าไม่มี

ใครยึดถือกฎหมายที่ห้ามการให้ของขวัญแก่

บริษัทที่ทำาธุรกิจกับรัฐบาลอย่างจริงจัง เมื่อเป็น

ดังนั้นพนักงานของอีตันคนหนึ่งก็เลยให้ตั๋ว

สำาหรับไปชมการแข่งกีฬาแก่เขา

อีตันจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนที่ผลิต

ในท้องถิ่นอยู่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ค่าหนึ่งให้แก่

รัฐบาล อีตันรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของตนมี

ปริมาณสิ่งที่กำาหนดตามค่าเปอร์เซ็นต์นี้แม้ว่า

จะไม่เป็นเช่นนั้นจริง

ถูก
กฎหมายท้องถิ่นห้ามอย่างเคร่งครัดมิให ้

เจ้าหน้าที่ของรัฐยอมรับการเลี้ยงอาหารจาก 

ผู้ขายปัจจัยการผลิต พนักงานของอีตัน 

หลีกเลี่ยงการนำาเสนอหรือการจัดให้มีการเลี้ยง

อาหารแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การเรียกร้องให้มีการยื่นประกวดราคาของ

รัฐบาลครั้งหนึ่งต้องใช้ใบรับรองในหลายๆ 

แขนง เช่น หลักปฏิบัติในการว่าจ้างและ 

เก่ียวกับแรงงาน พนักงานของอีตันทำาการยืนยัน 

ว่าเป็นเช่นนั้นจริงในแต่ละข้อก่อนที่จะกรอก 

ใบรับรอง และดูแลให้แน่ใจว่าตนมีอำานาจที่ 

เหมาะสมที่จะเซ็นใบรับรองนั้น ถ้าจำาเป็น

ก่อนที่จะเสนองานให้อดีตพนักงานของรัฐ  

ผู้จัดการของอีตันคนหนึ่งติดต่อฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและแผนกกฎหมายเพื่อตรวจสอบยืนยัน

ว่าบุคคลนั้นจะมาทำางานให้อีตันได้อย่าง 

ถูกต้องตามกฎหมาย

กฎการบัญชีของรัฐบาลกำาหนดว่าเวลาที่ใช้ไป

สำาหรับสัญญาที่ทำากับรัฐบาลจะต้องได้รับการ

บันทึก และแจ้งรายละเอียดอย่างเหมาะสมใน

คำาร้องขอให้มีการชำาระเงิน ต้องมีการปฏิบัติ

ตามกระบวนการรายงานที่เหมาะสม
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เราไม่มีส่วนสนับสนุนทางการเมืองในนามของอีตัน ต่อผู้สมัคร

ลงแข่งขันทางการเมือง หรือพรรคการเมือง ถึงแม้ว่าจะถูก

กฎหมายก็ตาม

การมีส่วนสนับสนุน
ทางการเมือง11
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อีตันไม่มีการสนับสนุนในเรื่องเงินทุน ทรัพย์สิน หรือบริการของบริษัทแก่ผู้สมัครลงแข่งขันทางการเมือง แม้ในที่ๆ 

การทำาเช่นนั้นจะถูกกฎหมาย นี่มิได้เป็นการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งมาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ที่จริง

แล้ว มีการสนับสนุนให้มีการเยี่ยมชมเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในตำาแหน่งเข้าใจปัญหาที่การดำาเนิน

งานของเราประสบอยู่ นอกจากนี้ การเป็นเช่นนี้ก็มิได้เป็นการห้ามมิให้อีตันสนับสนุนประเด็นที่มีการลงคะแนน

เสียง (เช่น ภาษีโรงเรียน) ที่เป็นที่สนใจสำาหรับการดำาเนินงานและพนักงานของเรา

พนักงานแต่ละคนได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมือง และได้รับการสนับสนุนให้

ให้ความช่วยเหลือส่วนตัวตามที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสม พนักงานจะต้องไม่กดดันพนักงานคนอื่นๆ ให้ให้ความ

สนับสนุนทางการเมือง หรือให้สนับสนุนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครลงแข่งขันทางการเมืองคนใด

พนักงานที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนประเด็นสาธารณะ (รัฐบาล การตรากฎหมาย และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสาธารณชนอื่นๆ) จะต้องไม่กระทำาการ หรือทำาให้ดูเหมือนว่าได้กระทำาการในนามของอีตัน เว้นเสียแต่ว่า 

ได้รับอนุญาตให้ทำาเช่นนั้นได้โดยรองประธานอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมชุมชน (Public and 

Community Affairs) ของอีตัน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของกิจกรรมที่อีตันห้ามและอาจจะผิดกฎหมาย

 • การใช้รถยนต์ของบริษัทหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของอีตันโดยองค์กรทางการเมือง ผู้สมัครลงแข่งขัน

ทางการเมือง หรือคณะทำางานของบุคคลเหล่านั้นโดยเกี่ยวพันกับการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง

 • การใช้เงินทุนของอีตันในการซื้อที่นั่งหรือโต๊ะที่งานเลี้ยงอาหารเย็นทางการเมือง และงานที่จัดขึ้นเพื่อ

หาทุนทางการเมือง และ

 • การใช้ชื่อของอีตันในเอกสารทางการเมืองหรือเอกสารเพื่อการรณรงค์หาเสียง

มีจริยธรรม
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ตัวอย่าง

ผิด
พนักงานของอีตันคนหนึ่งไปร่วมงานเลี้ยง

อาหารเย็นเพื่อระดมทุนทางการเมือง และนำา

ค่าใช้จ่ายนั้นมายื่นไว้ในรายงานค่าใช้จ่ายของ

เธอ

หัวหน้างานคนหนึ่งส่งอีเมล์ไปให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชาโดยตรง เพื่อขอการสนับสนุนให้ลุงของ

เธอ ซึ่งกำาลังลงแข่งขันชิงตำาแหน่งทางการเมือง

ในท้องถิ่น เธอขอให้พวกเขาบริจาคช่วยเหลือ

การรณรงค์หาเสียงของผู้เป็นลุง

นักการเมืองคนหนึ่งกำาลังจะเกษียณอายุ และ

ได้จัดงานเลี้ยงอำาลา โดยเงินบริจาคที่ได้จะนำา

ไปชำาระหนี้ที่เกิดจากการเลือกตั้งหนสุดท้าย

ของเขา อีตันซื้อโต๊ะไว้โต๊ะหนึ่งให้พนักงานไป

เข้าร่วม

ผู้จัดการโรงงานคนหนึ่งยินยอมให้นักการเมือง

คนหนึ่งนำาป้ายหาเสียงมาติดไว้ในบริเวณที่เป็น

ทรัพย์สินของอีตัน

ถูก
กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตให้บริษัทต่างๆ 

สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งอื่นๆ แก่ผู้สมัครลง

แข่งขันทางการเมืองได้ อีตันไม่ได้ร่วมบริจาค

ด้วย

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองขอมาเยี่ยมชม

โรงงานของอีตัน ผู้จัดการโรงงานขอคำาแนะนำา

จากแผนกกฎหมายหรือรองประธานอาวุโสฝ่าย

กิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมชุมชนของอีตัน 

ก่อนที่จะตอบคำาขอนั้น

ผู้จัดการของอีตันสนับสนุนการเก็บภาษี

โรงเรียนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และหลังจากที่ได้

ตรวจสอบว่าการสนับสนุนนี้เป็นสิ่งที่ถูก

กฎหมายและเป็นการเหมาะสมที่จะทำาเช่นนั้น 

ก็ได้อธิบายให้พนักงานทราบว่าการทำาเช่นนี้มี

ความสำาคัญต่ออีตันและชุมชนอย่างไร

ผู้จัดการคนหนึ่งได้พิจารณารายงานค่าใช้จ่าย

ฉบับหนึ่งและได้สังเกตเห็นค่าใช้จ่ายจากงาน

ชุมนุมหาเสียงทางการเมือง ผู้จัดการไม่ให้

รายงานฉบับนั้นผ่าน และพูดคุยกับพนักงาน

ของเขาเกี่ยวกับนโยบายของอีตันเกี่ยวกับการ

สนับสนุนทางการเมือง

 คำาถาม 

ถาม ฉันจะนำารถยนต์ของบริษัทที่ฉันใช้อยู่ไปขับให้นายกเทศมนตรีของเรานั่งในขบวนพาเหรด

ประจำาปีของเราได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะใช้รถยนต์ของบริษัทไปสนับสนุนผู้สมัครลงแข่งขันทางการเมือง

ถาม ผู้จัดการของฉันขอให้ฉันบริจาคเงินให้ผู้สมัครคนหนึ่ง เขายืนยันให้ฉันมั่นใจว่าฉันไม่จำาเป็นต้อง

บริจาค แต่ฉันก็รู้สึกว่าถูกกดดันให้ทำาตามที่ขอ ฉันจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดี

ตอบ พนักงานของอีตันจะต้องไม่กดดันพนักงานคนอื่นๆ ให้สนับสนุนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครลงแข่งขัน

ทางการเมือง หากท่านไม่สะดวกใจที่จะนำาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับผู้จัดการของท่านหรือผู้จัดการคนอื่น ให้

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือสำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาระดับโลกในเรื่องการคุ้มครองสุขภาพและ

ความปลอดภัยของพนักงานของเรา และในเรื่องการปกป้อง 

สิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (EHS)12
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ความปลอดภัยของพนักงาน
เราเชื่อว่าความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานของเราเป็นเรื่องสำาคัญที่สุด เราพยายามที่จะป้องกันมิให้เกิด

อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยจากการทำางาน และส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและ

ปลอดภัยสำาหรับพนักงานของเราและครอบครัวของพวกเขา

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เรามีโครงสร้างกำากับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS) ทั่วโลกที่ประกอบด้วย

บุคลากร นโยบาย และกระบวนการ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และซึ่ง

เป็นผู้รับผิดชอบหลักปฏิบัติด้าน EHS และการรายงานและการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุแบบเชิงรุก โครงสร้างนี้จะ

นำาไปใช้ทั้งกับการดำาเนินงานของเรา และกับผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อกำาหนดควบคุมหรือเกินกว่านั้น โดยสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของอีตันที่จะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

และข้อบังคับที่บังคับใช้กับธุรกิจของเราทั่วโลก เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ “ปราศจาก

อุบัติเหตุ” และจะปรับปรุงผลการดำาเนินงานด้าน EHS ของเราอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการใช้ระบบการจัดการด้าน 

EHS ของอีตันซึ่งได้กำาหนดมาตรฐานผลการดำาเนินงานด้าน EHS ชุดเดียวสำาหรับโรงงานของเราทั้งหมดทั่วโลก 

เราใช้บุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติและมีความเป็นอิสระในการประเมินและตรวจสอบยืนยันดัชนีวัดผลการดำาเนิน

งานด้าน EHS ของเรา

การดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม
ความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตเกินกว่าแค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมาย 

และมีความครอบคลุมไปถึงการกระทำาการหลายๆ อย่างที่มีความมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

(environmental footprint) โดยผ่านการดำาเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และซัพพลายเชนของเรา ในการดำาเนินงานของ

เรานั้น ความมุ่งมั่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นในความพยายามของเราที่จะป้องกันมลพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นความพยายามที่ได้ถูกรวมเข้าไปในคำามั่นสัญญาด้านซัพพลายเชนของเรา 

เรายังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อสิ่งแวดล้อม (ตัวอย่างเช่น มีการพิจารณาถึงวัตถุดิบและประสิทธิภาพ

ด้านพลังงาน) และนำาเอาผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มารวมไว้ในดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ด้วย เมื่อ

รวมกันเข้า ความพยายามเหล่านี้ก็สนับสนุนรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนโดยรวมทั้งหมดของอีตัน 

ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต และผู้รับจ้าง
เราจับมือเป็นพันธมิตรกับลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต และผู้รับจ้างของเรา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ ส่งเสริมความปลอดภัย ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งหมดของเรา และพัฒนาวิธีแก้ไข

ปัญหาที่ยั่งยืนสำาหรับความท้าทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานของโลก

ปกป้อง
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 คำาถาม 

ถาม เพื่อนสนิทของฉันเป็นผู้ควบคุมรถยกในกะที่ฉันทำางานอยู่ เมื่อคืนเขาทำาถังบรรจุน้ำามันใช้แล้ว

ถังหนึ่งล้มโดยบังเอิญ และทำาให้มีน้ำามันบางส่วนไหลออกมานองพื้น ฉันช่วยเขาทำาความสะอาด

ส่วนที่หก และคนอื่นก็ไม่มีใครสังเกตเห็น เพื่อนของฉันได้รับคำาเตือนมาหลายครั้งแล้วเรื่องที่ขับ

รถอย่างไม่ระมัดระวัง และถ้าเรื่องน้ำามันที่หกครั้งนี้ได้รับการรายงาน เขาอาจจะถูกไล่ออก ฉัน

ควรจะทำาอย่างไร

ตอบ แสดงความวิตกกังวลของท่านให้เขาทราบ และบอกให้เขารู้ว่าจะต้องมีการรายงานเรื่องน้ำามันที่หก ถ้าเขา

ไม่นำาเรื่องนี้ไปรายงาน ให้รายงานเรื่องน้ำามันที่หกแก่หัวหน้างานของท่าน ผู้จัดการฝ่าย EHS ในสถานที่

นั้น หรือแผนกกฎหมาย

ถาม ฉันทำางานในบริเวณที่ต้องมีการใส่รองเท้านิรภัย ผู้จัดการฝ่าย EHS บอกว่าไม่มีเงินในงบ

ประมาณสำาหรับรองเท้า ฉันควรจะทำาอย่างไร

ตอบ ขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการโรงงานของท่าน บุคคลติดต่อของ Corporate EHS หรือแผนกกฎหมาย

ถาม การซ่อมเครื่องจักรที่โรงงานของเราดำาเนินการโดยผู้รับจ้าง ฉันเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร และฉัน

ได้สังเกตเห็นว่าผู้รับจ้างรายหนึ่งได้ข้ามกระบวนการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำาหรับ

เครื่องจักร ฉันควรจะพูดอะไรไหม

ตอบ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับจ้างรายนั้น ขอให้ท่านบอกให้ผู้รับจ้างหยุดทำางาน จากนั้นรายงาน

สถานการณ์ให้หัวหน้างานของท่าน หรือผู้จัดการฝ่าย EHS ในสถานที่นั้นนั้นทราบ

ถาม โรงงานของเราใช้ผู้ขายปัจจัยการผลิตภายนอกรายหนึ่งให้ดำาเนินงานเกี่ยวกับการชุบโลหะให้เรา 

ฉันได้ไปเยี่ยมโรงงานของผู้ขายปัจจัยการผลิตดังกล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ และได้เห็นสารเคมีจาก

โรงงานรั่วไหลลงไปในลำาธารใกล้ๆ เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายปัจจัยการผลิตเจ้านี้มาเป็น

เวลานาน ฉันควรจะพูดอะไรไหม

ตอบ ควร ถามผู้ขายปัจจัยการผลิตเรื่องการรั่วไหลเหล่านี้ และถามว่าเขาทำาอะไรบ้างเพื่อหยุดการรั่วไหล 

นอกจากนี้ ให้รายงานเรื่องนี้แก่ผู้จัดการฝ่าย EHS ในสถานที่ของท่าน และแผนกกฎหมายด้วย เพื่อจะได้

ตัดสินว่าควรจะมีการดำาเนินการให้เหมาะสมอย่างไร

ถาม ฉันได้เห็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยในแผนกอื่นๆ ของโรงงานของเรา ฉันควรพูดอะไรออกไป

หรือไม่

ตอบ พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย รายงาน

พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยใดๆ แก่หัวหน้างานของท่านหรือผู้จัดการฝ่าย EHS ในสถานที่นั้น

 ถาม ทำาไมเราจึงปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกินกว่าข้อกำาหนดท้องถิ่นในเมื่อคู่แข่ง

ของเราปฏิบัติตามเพียงแค่ข้อกำาหนดท้องถิ่นเท่านั้น

ตอบ อีตันปกป้องพนักงานด้วยการบังคับใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่

บังคับใช้ทั่วโลกชุดหนึ่ง แม้ว่าบางครั้งมาตรฐานเหล่านี้จะเกินกว่าข้อกำาหนดท้องถิ่นก็ตาม

74



75



76



ตัวอย่าง

ผิด
ผู้ควบคุมเครื่องจักรคนหนึ่งตัดสินใจว่าใน

โรงงานนั้นร้อนเกินกว่าที่จะสวมแว่นตานิรภัย

ผู้จัดการคนหนึ่งได้เริ่มดำาเนินการสายการผลิตสี

ใหม่ซึ่งอาจจะปลดปล่อยสารก่อมลพิษใน

อากาศ และสารก่อมลพิษประเภทน้ำาเสีย แต่

มิได้ดำาเนินการขอคำาอนุญาตหรือใบอนุญาต

จากรัฐบาลที่จำาเป็นต้องมีเสียก่อน

เพื่อทำาให้ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตของตาม 

คำาส่ังซ้ือของลูกค้าส้ันลง ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรคน 

หนึ่งได้ข้ามกระบวนการป้องกันความปลอดภัย

ของเครื่องจักรไปเสีย

ผู้จัดการโรงงานคนหนึ่งไม่อนุมัติการซื้ออุปกรณ์

ควบคุมมลพิษทางอากาศชิ้นหนึ่งซึ่งจำาเป็น

สำาหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการ

ปล่อยของเสีย เพื่อที่ว่าเขาจะได้เพิ่มตัวเลข 

ผลกำาไรของโรงงานได้

ถูก
ผู้ควบคุมเครื่องจักรใหม่คนหนึ่งเข้ามาทำางาน

ในบริษัท ในส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ เขาได้

รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธีด้านความ

ปลอดภัยของเครื่องจักร และร้องขออุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลที่จำาเป็นต้องมี

พนักงานคนหนึ่งล้มและได้รับบาดเจ็บใน

โรงงาน เธอแจ้งให้หัวหน้างานของเธอทราบ 

ดำาเนินการตามกระบวนการรายงานที่จำาเป็น 

และได้รับการรักษา

ลูกค้ารายหนึ่งห้ามมิให้มีการใช้สารเคมีบาง

อย่างเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หรือ 

บรรจุภัณฑ์สำาหรับผลิตภัณฑ์ของตน ทีม

ผลิตภัณฑ์นั้นก็ทำางานร่วมกับฝ่ายวิศวกรรม

ผลิตภัณฑ์และฝ่ายซัพพลายเชนเพื่อให้แน่ใจว่า

สารเคมีที่ห้ามนั้นไม่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการโรงงานคนหนึ่งดูแลให้แน่ใจว่ามีการ

ปฏิบัติตามกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ด้าน EHS เมื่อมีการนำาเอาผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการ อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบใหม่เข้ามาใช้

ในโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรจะได้รับ

ความปลอดภัย

77



78 คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

ขอ
งท

่าน



ในฐานะพนักงานของอีตัน เราคาดหวังว่าท่านจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • อ่าน รู้ และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

 • ขอความช่วยเหลือเมื่อท่านไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจหรือการกระทำาที่ท่านกำาลังพิจารณาอยู่

นั้นมีจริยธรรม หรือถูกกฎหมายหรือไม่

 • เข้าร่วมในการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 • เข้าใจว่าท่านอาจจะมีข้อผูกพันที่จะต้องรายงานกิจกรรมใดๆ ที่ในดุลยพินิจของท่านถือ

เป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณในทันที

 • ให้ความร่วมมือกับตัวแทนของอีตัน ซึ่งดำาเนินการสืบสวนสอบสวนภายใน และ

 • ยืนยันความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของท่านเมื่อได้รับการขอให้

ยืนยัน
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นอกจากนี้ถ้าท่านเป็นหัวหน้างานของอีตัน เราคาดหวังว่าท่านจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
 • แสดงความเป็นผู้นำาโดยทำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง ทั้งในคำาพูดและการกระทำา

 • ส่งเสริมการสื่อสารสองทางอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์กับพนักงานของท่าน โดยสนับสนุนให้พวกเขา

หยิบยกคำาถามและความวิตกกังวลของตนเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมขึ้นมาพูดคุย และบอกให ้

พวกเขาทราบเมื่อประเด็นหนึ่งๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว

 • แสดงความขอบคุณและสนับสนุนพนักงานคนใดๆ ที่นำาประเด็นหนึ่งๆ มาปรึกษา หรือที่นำาเรื่องการ

ละเมิดที่อาจเกิดขึ้นมารายงาน และดูแลให้แน่ใจว่าไม่มีการแก้แค้นการกระทำาดังกล่าว

 • ดูแลให้แน่ใจว่าแผนปฏิบัติการสำาหรับจัดการกับความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับการ

ดำาเนินการในทันที

 • ส่งเสริมนโยบายและกระบวนการของอีตัน ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันและตรวจหาพฤติกรรมที่

ไม่มีจริยธรรมและผิดกฎหมาย

 • ดูแลให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรม และได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการ 

และความเสี่ยงในเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งใช้กับตำาแหน่งของตน และ

 • ทำาการรับรองทุกๆ ปีว่าผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมแล้ว

ผลที่ตามมาสำาหรับการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
พนักงานที่มิได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอาจจะได้รับการลงโทษทางวินัยถึงขั้นและรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน 

พฤติกรรมที่หลักจรรยาบรรณได้ห้ามไว้ อาจจะส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาสำาหรับบุคคลใด

การละเมิดอาจจะรวมถึง

 • การกระทำาที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณ

 • การขอให้ผู้อื่นละเมิดหลักจรรยาบรรณ

 • การไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนที่ดำาเนินการโดยตัวแทนของอีตัน

 • การแก้แค้นพนักงานผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากการรายงานการละเมิดหรือสิ่งที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดด้วย

ความปรารถนาดี หรือเนื่องจากการช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนเรื่องจริยธรรม และ

 • การปกปิด หรือการไม่รายงาน กิจกรรมใดๆ ที่ในดุลยพินิจของท่านเห็นว่าละเมิดหลักจรรยาบรรณ

ความกดดันที่ได้รับจากหัวหน้างานหรือจากข้อเรียกร้องเนื่องจากเงื่อนไขทางทางธุรกิจ จะไม่ถือเป็นข้อแก้ตัวให้แก่

ผู้ใดในการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ



ตัวอย่าง

ผิด
หัวหน้างานคนหนึ่งได้พบว่าพนักงานคนหนึ่งใส่

ข้อมูลผิดๆ ในบัญชีค่าใช้จ่าย และไม่ได้ดำาเนิน

การอะไร

ถูก
ผู้จัดการคนหนึ่งไปพบพนักงานคนหนึ่งเพื่อ

กล่าวขอบคุณพนักงานผู้นั้นเป็นการส่วนตัวที่ได้

นำาปัญหาร้ายแรงเรื่องคุณภาพอย่างหนึ่งมา

แจ้ง ซึ่งช่วยให้บริษัทไม่ต้องเผชิญกับการที่อาจ

ต้องมีความรับผิด และไม่ต้องเผชิญกับการ 

สูญเสียชื่อเสียง

 คำาถาม 

ถาม ฉันคิดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพที่โรงงานของฉัน แต่ฉันไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 

หรือว่ามันจะเป็นปัญหาด้านจริยธรรมหรือไม่ ฉันยังต้องนำาเรื่องนี้ไปแจ้งไหม

ตอบ เราคาดหวังว่าท่านจะรายงานเรื่องแบบนี้แก่หัวหน้างานของท่าน เพื่อที่หัวหน้างานของท่านจะได้แก้ไข

สถานการณ์ก่อนที่มันจะเลวร้าย ท่านไม่จำาเป็นต้องทำาการสืบสวนหรือต้องรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด เราขอเพียง

แค่ให้ท่านมีเจตนาที่ดีและซื่อสัตย์ ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว หัวหน้างานของท่านสามารถจะช่วยท่านทำาความ

เข้าใจข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ หรือไม่ก็จะทำางานร่วมกับท่านเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
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ในตลาดโลกของทุกวันนี้ บ่อยครั้งที่เป็นการยากที่จะไล่ตามให้ทันความท้าทาย

ใหม่ๆ ที่องค์กรของเราเผชิญอยู่ หรือที่จะทราบว่าจะจัดการกับสถานการณ์ที่มี

ความซับซ้อนทั้งหมดอย่างไร ไม่มีใครที่จะรู้วิธีแก้ปัญหาทุกอย่าง แต่เราทราบ

ว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นในองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะยึดถือจริยธรรม

และค่านิยมของตน และที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนพฤติกรรมที่มี

จริยธรรม อย่าลังเลที่จะถามคำาถาม นำาความวิตกกังวลมาปรึกษา หรือรายงาน

พฤติกรรมหรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่น่าสงสัย 
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การตัดสินใจทางจริยธรรมที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้อย่างแจ่มชัดเสมอไป คำาตอบไม่อาจมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจนหรือหาได้ง่ายๆ เสมอไป จะทำาอย่างไรถ้าท่านตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจได้ยาก เพื่อช่วยท่านตัดสินใจ 

เราขอแนะนำาให้ท่านทบทวนหลักจรรยาบรรณและคู่มือฉบับนี้ และถามตนเองด้วยคำาถามสามข้อนี้

หากท่านยังมีข้อสงสัย นำาเรื่องไปปรึกษากับหัวหน้างานของท่าน หัวหน้างานของท่านมักจะเป็นแหล่งข้อมูลและ

ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดของท่าน และเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับความรับผิดชอบในแต่ละวันของท่านมากที่สุด หากท่านไม่

สะดวกใจที่จะนำาเรื่องไปปรึกษากับหัวหน้างานของท่าน หรือหากท่านนำาความวิตกกังวลที่มีไปปรึกษา และ

ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ด้านล่างนี้คือแหล่งข้อมูลและความช่วยเหลืออื่นๆ ที่พร้อมช่วยท่าน

 • ผู้จัดการคนอื่นในองค์กร ภูมิภาค หรือภาคธุรกิจของท่าน

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้ตรวจการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของปัญหาในสถานที่ทำางาน เช่น 

ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ การลงโทษทางวินัย หรือการเลื่อนตำาแหน่ง)

 • ผู้จัดการของสถานปฏิบัติงานหรือของหน่วยหน้าที่ (เช่น ฝ่ายคุณภาพ หรือฝ่ายซัพพลายเชน)

 • แผนกกฎหมาย และ

 • สำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 • ฉันจะรู้สึกสะดวกใจที่จะอธิบายการกระทำาของฉันแก่หัวหน้างานหรือไม่

 • ฉันจะรู้สึกภาคภูมิใจที่จะบอกให้ครอบครัวและเพื่อนของฉันทราบเกี่ยวกับการกระทำาของฉันหรือไม่

 • ฉันจะรู้สึกสะดวกใจหรือไม่หากการกระทำาของฉันถูกนำาไปรายงานในสื่อที่นำาเสนอข่าว
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วิธีการติดต่อสำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บุคคลใดๆ ก็ได้สามารถถามคำาถาม หรือรายงานความวิตกกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมใดๆ หรือการฝ่าฝืนกฎ 

ข้อบังคับทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้น ซึ่งรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน ภาษี หรือการ 

ต่อต้านการให้หรือรับสินบน ได้อย่างเปิดเผยหรือโดยไม่บอกชื่อ แก่สำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ (Ethics and Compliance Office) โดยวิธีการใดๆ ต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

 • ไปรษณีย์ปกติ – ส่งจดหมายไปที่ 

 VP, Ethics and Compliance

 Eaton Corporation

 1111 Superior Ave .

 Cleveland, Ohio 44114 USA

 • อีเมล์ – ส่งอีเมล์ไปที่ Ethics@eaton .com หรือใช้แบบฟอร์มบนเว็บที่มีอยู่ที่เว็บไซต์ของฝ่าย

จริยธรรมทั่วโลก (Global Ethics) ที่เข้าถึงได้โดยผ่าน JOE (อินทราเน็ตของอีตัน) หรือที่เว็บไซต์

ภายนอกของอีตัน

 • โทรศัพท์ – ติดต่อสายด่วนช่วยเหลือด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางการเงิน โดยโทรไปที่ 

800 .433 .2774 จากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา จากประเทศอื่นๆ ทั้งหมด โปรดโทรไปที่หมายเลขที่

ระบุไว้ในโปสเตอร์เรื่องจริยธรรมในสถานที่ของท่าน หรือที่เว็บไซต์ของฝ่ายจริยธรรมทั่วโลก (Global 

Ethics) บน JOE สายด่วนช่วยเหลือดังกล่าวสามารถโทรได้โดยไม่เสียค่าบริการ และจะมีเจ้าหน้าที่ที่

ให้การสนับสนุนหลายๆ ภาษาพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

 • การสนับสนุนการดำาเนินการในหลายๆ ภาษา – หากท่านต้องการ ท่านอาจจะใช้ภาษาแม่ของ

ท่านในการเขียนแจ้งความวิตกกังวลของท่านไปยังหนึ่งในที่อยู่ข้างต้น และเราจะทำาการแปลจดหมาย

หรืออีเมล์ของท่าน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อสำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ
ไม่ว่าวิธีอะไรที่ท่านเลือกใช้ในการรายงาน การนำาความวิตกกังวลมาแจ้ง หรือการส่งคำาถามมา ต่อไปนี้คือสิ่งที่

ท่านคาดหวังได้ว่าจะเกิดขึ้น

 • รายงาน ความวิตกกังวล หรือคำาถามของท่านจะได้รับการดำาเนินการอย่างจริงจัง และจะได้รับการ

จัดการทันที อย่างเป็นความลับและเป็นมืออาชีพ

 • จะมีการจัดหาบริการแปลให้หากท่านจำาเป็นต้องใช้บริการดังกล่าว

 • รายงานหรือความวิตกกังวลใดๆ ที่ท่านนำามาแจ้งจะได้รับการสืบสวนสอบสวน หรือ ถ้าเหมาะสม ก็

จะได้รับการส่งต่อไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือช่องทางแหล่งข้อมูลภายในอื่นๆ เพื่อขอความเห็น 

หรือเพื่อติดตามผล การสืบสวนสอบสวนจะได้รับการดำาเนินการในทันที

 • ขณะที่มีการดำาเนินการสืบสวนสอบสวนตามความเหมาะสม จะมีการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวตน

ของท่านเป็นความลับอย่างสูงสุดเท่าที่จะทำาได้

 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรายงานและการสืบสวนสอบสวนจะได้รับการเก็บรักษาโดยเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลที่จำาเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเท่านั้น

 • หากท่านต้องการ ท่านอาจไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้ ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น หากท่านไม ่

เปิดเผยตัวตน เราจะไม่สามารถระบุหรือสืบหาตำาแหน่งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านได้ 

อย่างไรก็ตาม การเป็นเช่นนี้จะทำาให้เราสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหา และแก้ไขความวิตกกังวลของ

ท่านได้ยากยิ่งขึ้น

 • การละเมิดหรือการประพฤติผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากมีหลักฐานสนับสนุน จะได้รับการแก้ไขด้วยการ

ดำาเนินการที่ทันท่วงทีและเหมาะสม หากเป็นการเหมาะสม และเรามีข้อมูลสำาหรับติดต่อของท่าน เรา

จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อปัญหาได้รับการคลี่คลายแล้ว
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อีตันจะไม่อนุญาตให้มีการแก้แค้น หรือทำาการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่นำา

ความวิตกกังวลมาแจ้ง นำาเรื่องมารายงาน หรือ ช่วยเหลือการสืบสวนสอบสวน

ของเรื่องที่มีผู้รายงาน ด้วยความปรารถนาดี พนักงานคนใดที่ทำาการแก้แค้น

พนักงานอื่นเนื่องจากการรายงาน หรือการช่วยเหลือการสืบสวนสอบสวนอาจ

ได้รับการลงโทษทางวินัยถึงขั้นและรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน หากท่านรู้สึก

ว่าท่านถูกแก้แค้นเนื่องจากการรายงาน หรือการช่วยเหลือการสืบสวนสอบสวน

ด้านจริยธรรม ให้ติดต่อหัวหน้างานของท่าน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือรอง

ประธานฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในทันที พนักงานคนใดที่

ใช้สายด่วนช่วยเหลือด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ อาจได้

รับการลงโทษทางวินัยถึงขั้นและรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงานได้ 



 คำาถาม 

ถาม หลักจรรยาบรรณของเราระบุว่าจะไม่มีการแก้แค้นพนักงานที่ทำาการรายงานด้วยความปรารถนา

ดี ความปรารถนาดีหมายถึงอย่างไร

ตอบ พนักงานที่กระทำาการด้วยความปรารถนาดีเมื่อพนักงานเหล่านั้นเชื่อว่าพวกเขาได้ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง

เมื่อทำาการรายงาน กล่าวได้อีกอย่างว่า พวกเขามีเจตนาที่ดีและสุจริต นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะ

ต้องเป็นฝ่ายถูก หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านควรจะทำาการรายงานหรือไม่ ให้ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้า

งานของท่านหรือสำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถาม ฉันวิตกว่าจะมีคนใช้สายด่วนช่วยเหลือเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวฉัน 

ทำาไมเราจึงต้องดำาเนินการอย่างจริงจังกับรายงานที่แจ้งโดยไม่เปิดเผยชื่อด้วย

ตอบ การรายงานทุกครั้งที่แจ้งโดยผ่านสายด่วนช่วยเหลือจะได้รับการดำาเนินการอย่างจริงจัง พนักงานจะต้องมี

แหล่งข้อมูลและความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้ในเวลาที่พวกเขาไม่รู้สึกสะดวกใจที่จะระบุตัวเอง เช่น เวลาที่

เรื่องราวเกี่ยวข้องกับหัวหน้างานของตน อย่างไรก็ตาม พนักงานคนใดที่ใช้สายด่วนช่วยเหลือด้วยเจตนา

ไม่บริสุทธิ์เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ อาจได้รับการลงโทษทางวินัยถึงขั้นและรวมถึงการสิ้นสุดการจ้าง

งานได้

ถาม ฉันได้รายงานปัญหาร้ายแรงปัญหาหนึ่งกับสำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ แต่ไม่มีใครติดต่อฉันกลับมาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลย ทำาไมถึงเป็นอย่างนั้น

ตอบ หากท่านทำาการรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อ เราอาจจะไม่รู้วิธีติดต่อกับท่าน หากเราติดต่อท่านได้ อาจจะมี

ข้อจำากัดในเรื่องที่ว่าสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับผลของการดำาเนินการที่เราสามารถเปิดเผยแก่ท่านได้เนื่องจาก

ความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บเป็นความลับอื่นๆ หากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง

สำาคัญสำาหรับท่าน ให้โทรไปที่สายด่วนช่วยเหลือเพื่อถามว่าเรื่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

ถาม หากฉันมีความวิตกกังวลอยู่ ฉันจะต้องนำาไปแจ้งแก่หัวหน้างานของฉันหรือผู้จัดการคนอื่นก่อน

ที่ฉันจะโทรไปที่สายด่วนช่วยเหลือหรือติดต่อสำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบหรือไม่

ตอบ ถ้าเป็นไปได้แล้ว หัวหน้างานของท่านหรือผู้จัดการในสถานที่ของท่านคนอื่นๆ จะอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะ

สมที่สุดที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในเรื่องที่ท่านมีความวิตกกังวลอยู่ อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำาเป็นต้อง

พูดคุยกับหัวหน้างานของท่านก่อน หรือรายงานไปตามลำาดับการบังคับบัญชาก่อนที่จะใช้สายด่วน 

ช่วยเหลือหรือติดต่อสำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ตลอดคู่มือนี้ เราได้กล่าวถึงสายด่วนช่วยเหลือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ แหล่งข้อมูลและ

ความช่วยเหลือที่ท่านสามารถใช้เพื่อขอคำาแนะนำา หรือรายงานการประพฤติผิดหรือ

สถานการณ์อื่นๆ ที่อาจจะละเมิดกฎหมายหรือหลักจรรยาบรรณของเรา หรือที่อาจ 

ขัดแย้งกับค่านิยมของท่านได้ ท่านไม่จำาเป็นต้องใช้สายด่วนช่วยเหลือเพื่อรายงานความ

วิตกกังวลของท่าน

ที่จริงแล้ว กฎหมายท้องถิ่นในบางแห่งได้จำากัดประเด็นต่างๆ ที่ท่านอาจจะรายงานโดย

ผ่านสายด่วนช่วยเหลือไว้เพียงแค่เรื่องการเงิน การบัญชี การธนาคาร การต่อต้านการให้

หรือรับสินบน และเรื่องร้ายแรงประการอื่นๆ เท่านั้น ท่านยังอาจต้องระบุตัวเองแก ่

เจ้าหน้าที่ของสายด่วนช่วยเหลือด้วย หากกฎหมายเหล่านี้บังคับใช้กับท่าน จะมีข้อความ

แจ้งเฉพาะประเทศไว้ในคู่มือนี้ด้วย การอ้างอิงถึงการใช้สายด่วนช่วยเหลือทั้งหมดในคู่มือ

นี้ และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามข้อจำากัดที่ระบุไว้ในข้อความแจ้งดังกล่าว 

หากท่านมีคำาถาม กรุณาติดต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในสถานที่ของท่าน หรือ

สำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อขอความกระจ่าง
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เพื่อแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของอีตันนั้นมีความทันสมัย และอยู่

ในระดับสูงสุด อีตันจึงได้ตั้งสำานักงานขึ้นมาเพื่อดูแลและจัดการโครงการ

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท สำานักงานแห่งนี้อยู่ภายใต้

การดูแลของรองประธานฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยได้

รับการกำากับดูแลในระดับสูงสุดจากคณะกรรมการกำากับดูแลของคณะ

กรรมการบริหาร (Governance Committee of the Board of Directors) 

สำานักงานแห่งนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากพนักงาน ผู้จัดการ 

และผู้นำาอาวุโสทุกท่านในการดูแลให้แน่ใจว่าจริยธรรมและค่านิยมของอีตันได้

รับการผนวกรวมเข้าไปในหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัทอยู่ตลอดเวลาทั่วโลก

สำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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กิจกรรมและความรับผิดชอบของสำานักงานแห่งนี้จะรวมถึง

 • การสนับสนุนผู้จัดการในการดำาเนินการฝึก

อบรมแก่พนักงานและในการสื่อสารกับ

พนักงานในด้านจริยธรรมอย่างมี

ประสิทธิผล ตรงประเด็น และรอบคอบ

 • การจัดให้มีและการดูแลการฝึกอบรมและ

การสื่อสารในด้านการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ

 • การประเมินและการจัดลำาดับความสำาคัญ

ของความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและนโยบายของอีตันเป็นระยะๆ 

และการเฝ้าสังเกตกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

ควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้

 • การเฝ้าสังเกตและการตรวจสอบโครงการ

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และการประเมินประสิทธิผลของโครงการ

เป็นระยะๆ

 • การจัดการและติดตามปัญหาด้าน

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และการรายงานดัชนีวัดผลที่สำาคัญ

 • การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับปัญหาที่อุบัติ

ใหม่และการจัดลำาดับความสำาคัญ

 • การจัดให้มีช่องทางการรายงานแบบไม่

เปิดเผยและเป็นความลับแก่พนักงานและ

บุคคลที่สามสำาหรับแจ้งความวิตกกังวล 

และรายงานการประพฤติผิด และการ

ละเมิดกฎหมาย นโยบาย หรือหลัก 

จรรยาบรรณ

 • การจัดการรายงานผ่านสายด่วนช่วยเหลือ

 • การดูแลการสืบสวนสอบสวนด้าน

จริยธรรม และการปรับเปลี่ยนโครงการ

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตามความจำาเป็น และ

 • การประชุมกับคณะกรรมการการตรวจ- 

สอบบัญชีและคณะกรรมการกำากับดูแล

ของคณะกรรมการบริหารเป็นระยะๆ เพื่อ

รายงานปัญหาด้านจริยธรรมและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสถานะของ

โครงการ
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หมายเหตุ



บุคคลใดๆ ก็ได้สามารถถามคำาถาม หรือรายงานความวิตกกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมใดๆ หรือการฝ่าฝืนกฎ

ข้อบังคับทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้น ซึ่งรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน ภาษี หรือการ

ต่อต้านการให้หรือรับสินบน ได้อย่างเปิดเผยหรือโดยไม่บอกชื่อ แก่สำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance Office) โดยวิธีการใดๆ ต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกฎหมาย

ท้องถิ่น 

 • ไปรษณีย์ปกติ: •  อีเมล์: Ethics@eaton .com 

  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave .
  Cleveland, Ohio 44114 USA

 • โทรศัพท์: สายด่วนช่วยเหลือสามารถโทรได้โดยไม่เสียค่าบริการ และจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุน

หลายๆ ภาษาพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ หากประเทศของท่านไม่ได้ระบุไว้ใน

ที่นี้ (หรือหากท่านประสบปัญหากับหมายเลขด้านล่าง) โปรดอ้างอิงกับโปสเตอร์เรื่องจริยธรรมในสถานที่

ของท่าน หรือที่เว็บไซต์ของฝ่ายจริยธรรมทั่วโลก (Global Ethics) ที่เข้าถึงได้ผ่าน JOE 

ออสเตรีย* 0800 .295 .342
บราซิล 0800 .891 .4212
แคนาดา 800 .433 .2774
จีน (Unicom) 10 .800 .711 .1122
จีน (China Telecom) 10 .800 .110 .1046
สาธารณรัฐเช็ก* 800 .143 .861
สาธารณรัฐโดมินิกัน* 800 .320 .0821
เยอรมนี* 0800 .181 .9146
อินเดีย 000 .800 .100 .1499
อิตาลี  800 .789343
เม็กซิโก 001 .888 .667 .6799
เนเธอร์แลนด์ * 0800 .022 .2042
โปแลนด์* 0 .0 .800 .111 .1664
ไต้หวัน* 00801 .10 .4366
สหราชอาณาจักร 0808 .234 .9987
สหรัฐอเมริกา 800 .433 .2774

 • ออนไลน์: www .eaton .com/ethics

วิธีการติดต่อสำานักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

* โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หากท่านประสบปัญหาดังกล่าว โปรดโทรด้วยโทรศัพท์แบบไม่เคลื่อนที่ 
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