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ทรัพยากรด้านจริ ยธรรม
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Bobb III .George C
รองประธานบริ ษทั และหัวหน้าฝ่ ายการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
บริ ษทั Teledyne Technologies Incorporated
Camino Dos Rios 1049
Thousand Oaks, CA 91360
(805)375-4168

Melanie S. Cibik
รองประธานอาวุโส เลขาธิ การและที่ปรึ กษาทัว่ ไป
บริ ษทั Teledyne Technologies Incorporated
Camino Dos Rios 1049
Thousand Oaks, CA 91360
(805) 373-4605

Cynthia Y. Belak
ั
รองประธานฝ่ ายประกนความเสี
่ ยงทางธุรกิจ
บริ ษทั Teledyne Technologies Incorporated
Camino Dos Rios 1049
Thousand Oaks, CA 91360
(805) 373-4716
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในด้านจริ ยธรรมประจาํ บริ ษทั แต่ละบุคคลได้จากระบบอินทราเน็ตของบริ ษทั
"ข้อมูลบริ ษทั "ด้านล่าง" จริ ยธรรมและค่านิยม "ได้

Teledyne

ในแท็บ

เว็บท่าจริ ยธรรม www.teledyne.ethicspoint.com
สายด่วนที่โทรศัพท์หมายเลข (877) 666-6968
สําหรั บคําแนะนําต่ างๆ ในการโทรทางไกลต่ างประเทศสามารถศึกษาข้ อมูลได้ ที่ www.teledyne.ethicspoint.com
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สาสน์จากสํานักงานประธานบริ ษทั
ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะใช้โอกาสนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติของข้าพเจ้าเกี่ยวกับมาตรฐานด้านจริ ยธรรมทางธุรกิจที่เป็ นมูลฐานสําหรับการประกอบกิจการของบริ ษทั Teledyne.
บริ ษทั Teledyne Technologies Incorporated นั้นมีมาตรฐานเดียวสําหรับจริ ยธรรมทางธุรกิจและมีความมุ่งมัน่ ที่แน่วแน่ที่จะคงรักษาในมาตรฐานนี้ ไว้
เราจะดําเนินธุ รกิจในลักษณะที่มีจริ ยธรรมและเหมาะสมในทุกโอกาสและสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายบริ ษทั ต่างๆ ทั้งหมด การนําเอามาตรฐานนั้นไปใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ
ในชีวติ ประจําวันของเรานั้นเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการรักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั ของเราในแวดวงธุ รกิจและในคุณค่าต่อผูถื้ื อหุน้ ของบริ ษทั เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องคงรักษามาตรฐานนี้ไว้และเป็ นผูน้ าํ ในส่ วนนี้
สิ่ งตีพิมพ์น้ ีนนั่ ก็คือ ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั Teledyne Technologies Incorporated ซึ่ งจะบังคับใช้กบั ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริ ษทั Teledyne
ในทุกระดับไม่วา่ จะประจําในพื้นที่ใดก็ตาม โดยจะให้หลักการที่สาํ คัญที่สุดที่ช้ ีนาํ ทางสําหรับการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจประจําวันที่ได้กระทําในนามของบริ ษทั Teledyne Technologies
Incorporatedท่านมีหน้าทีรับผิดชอบที่จะทําความเข้าใจคุน้ เคยในประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั เมื่อใดก็ตามเมื่อจําเป็ น
นอกจากนี้ท่านยังมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะปฏิบตั ิตามด้วย หากท่านรับรู้ในปั ญหาใดๆ หากท่านไม่ทราบได้วา่ การปฏิบตั ิการใดจึงจะเหมาะสมถูกต้องในสถานการณ์น้ นั ๆ หรื อ
หากท่านคิดว่าบุคคลอื่นภายในบริ ษทั นั้นไม่ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางเหล่านี้นี่เป็ นความรับผิดชอบโดยตรงของท่านที่จะรายงานให้เราได้ทราบ หลังจากได้ศึกษาทําความเข้า่ ใจในประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจนี้แล้ว
แต่หากท่านยังมีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะประการใด
ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะนําข้อสงสัยหรื อข้อเสนอแนะนั้นมาอภิปรายกับหัวหน้าของท่านหรื อเจ้าหน้าที่ท่านใดก็ตามดังที่ได้ระบุไว้ในหน้าทรัพยากรด้านจริ ยธรรมในหน้า 2
เราต้องการช่วยท่านให้สามารถตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง ท่านสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทางบริ ษทั หรื อโทรสายด่วนได้ตลอดเมื่อท่านมีขอ้ สงสัยหรื อความเป็ นห่วงใดๆ
ที่เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิจริ ยธรรมทางธุรกิจ หมายโทรศัพท์) (โทรฟรี ) สําหรับสายด่วน ก็คือ (877) 666-6968 และคําแนะนําสําหรับการโทรทางไกลต่างประเทศสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่

www.teledyne.ethicspoint.com
นอกจากนี้ท่านสามารถยืน่ รายงานความเป็ นห่วงด้านจริ ยธรรมหรื อยืน่ ข้อซักถามใดๆ ได้โดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.teledyne.ethicspoint.com
การได้มาซึ่งชื่อเสี ยงที่ดีน้ นั เป็ นสิ่ งที่ยาก
ง่ายต่อการสู ญเสี ยชื่อเสี ยงและการได้ชื่อเสี ยงกลับคืนมานั้นเป็ นสิ่ งที่เกือบจะเป็ นไปไม่ได้
เราจะต้องไม่มองข้ามในเรื่ องนี้
พร้อมกันนี้ เรายังมีธุรกิจที่เราจะต้องมีการแข่งขันในตลาดที่เราจะต้องเผชิญอีกด้วย
ข้าพเจ้านั้นต้องพึ่งพาในความซื่ อสัตย์และความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของท่านทุกคนที่จะช่วยให้เราประสบผลได้
ขอบคุณทุกท่านสําหรับการมีส่วนของท่านในการรักษาสิ่ งแวดล้อมการทํางานที่มีจริ ยธรรมไว้
Robert Mehrabian
ประธานบริ ษัทและ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารระดับสูง
มกราคม ค.ศ2013 .
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“วิถีทางแบบ TELEDYNE ”

ค่านิ ยมองค์กรดังต่อไปนี้ เป็ นรากฐานในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ของเรา เราถือว่าค่านิยมองค์กรต่างๆ เหล่านี้เป็ นรากฐานสําคัญต่อการดําเนิ นธุรกิจนัน่ ก็คือ “วิถีทางแบบ
Teledyne”



ความซื่อสั ตย์
เราจะดําเนิ นธุรกิจของเราให้สอดคล้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่บงั คับใช้และสอดคล้องตามมาตรฐานขั้นสูงสุ ดของหลักจริ ยธรรมและความซื่ อสัตย์
เราคาดหวังให้หุน้ ส่ วนทางธุรกิจของเราและบุคคลผูท้ ี่เป็ นตัวแทนในนามของบริ ษทั Teledyne ได้ปฏิบตั ิตามเช่นเดียวกัน



การเคารพนับถือ
เราจะปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานของเราด้วยความนับถือและการให้เกียรติและให้เป็ นสิ่ งแวดล้อมการทํางานที่ยตุ ิธรรมและปลอดภัย



ความรับผิดชอบในหน้ าที่
เราจะพยายามที่จะให้บริ ษทั Teledyne Technologies
เติบโตและปกป้ องในคุณค่าของบริ ษทั โดยการปฏิบตั ิอย่างเต็มกําลังในการคงรักษาไว้ซ่ ึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โดยไม่มีการละเลยในค่า
นิ ยมองค์กรของเราแต่อย่างใด



ความเป็ นประชากรในชุมชน
เราเอาใจใส่ ในชุมชนต่างๆ ที่ซ่ ึงเราทํางานและเอาใจใส่ในบุคคลผูซ้ ่ ึ งเป็ นลูกค้าผูซ้ ้ือและผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
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การใช้ ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ






วัตถุประสงค์ ของประมวลจริยธรรมทางธุรกิจคืออะไร?
ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจได้รับการออกแบบมาเพื่อชี้นาํ ทางสําหรับการดําเนินกิจกรรมประจําวันในนามของบริ ษทั Teledyne Technologies Incorporated ซึ่ งในที่น้ ีก็คือ "บริ ษทั "
โดยประมวลฯ นี้เป็ นการสรุ ปในมาตรฐานต่างๆ ที่กาํ หนดไว้สาํ หรับผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั Teledyne Technologies Incorporated
ซึ่ งรวมไปถึงหน่วยธุ รกิจของบริ ษทั บริ ษทั สาขา และบริ ษทั ในเครื อต่างๆ ไม่วา่ จะตั้งอยูท่ ี่ใดก็ตาม เพื่อความสะดวกของการอ้างถึงดังนั้นบุคคลากรทั้งหมดของบริ ษทั Teledyne จะอ้างอิงเป็ น
"พนักงานบริ ษทั Teledyne" ในเนื้อหาทั้งหมดของประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้
ประมวลจริยธรรมธุรกิจนีเ้ กี่ยวข้ งอกับแนวทางอื่นๆ ของบริษัทอย่ างไร?
ประมวลจริ ยธรรมธุรกิจนี้ จะมีเนื้อหาข้อมูลในหัวข้อเนื้อหาหลายๆ เรื่ อง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถดูได้ในนโยบายหรื อขั้นตอนวิธีการของบริ ษทั ที่บงั คับใช้อยูน่ ้ นั ได้
โดยในหลายๆ ส่ วนได้นาํ มาอ้างอิงไว้ในประมวลฯ นี้และสามารถค้นหาข้อมุลเหล่านี้ได้ในระบบอินทราเน็ตของบริ ษทั หากท่านมีปัญหาในการค้นหาในนโยบายหรื อขั้นตอนวิธีการใด
หรื อหากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ เกี่ยวกับกฎหมายที่นาํ มาใช้บงั คับในกิจกรรมธุ รกิจบางกิจกรรมนั้น ท่านควรจะติดต่อหัวหน้างานของท่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจริ ยธรรมที่ได้ดูแลรับผิดชอบสําหรับบริ ษทั Teledyne
ของท่านที่ท่านประจําอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั Teledyne นัน่ ก็คือ George Bobb หมายเลขโทรศัพท์ (805) 373-4168 หรื อ
ที่ปรึ กษาทัว่ ไปของบริ ษทั Teledyne ก็คือ Melanie Cibik ที่หมายเลขโทรศัพท์ (805) 373-4605
นอกจากนี้ท่านอาจจะยืน่ ข้อสงสัยดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบโดยทางอีเมล์ askthecco@teledyne.com
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าคืออะไร?
พนกั งานทั้งหมดของบริ ษทั Teledyne จําเป็ นต้องอ่าน ทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมธุ รกิจนี้ ไม่มีพนักงานคนใดของ Teledyne ที่ขอให้ใครบางคนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ
ที่ละเมิดในประมวลจริ ยธรรมธุรกิจนี้
พนักงานทั้งหมดของบริ ษทั Teledyne จะต้องรับรองว่าพวกเขาได้ศึกษาในประมวลจริ ยธรรมนี้และพวกเขาไม่ได้มีการละเมิดในประมวลจริ ยธรรมธุ รกิจนี้
ในขอบเขตซึ่งไม่มีการรายงานการละเมิดในประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจนี้เกิดขึ้นดังนั้นพนักงานจําเป็ นต้องเปิ ดเผยในกรณี การละเมิดดงั กล่าวว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของการรับรองดังกล่าว



ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้ างานของบริษัท Teledyne มีหน้ าที่รับผิดชอบอะไรบ้ างภายใต้ ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจนี้?
นอกจากการต้องยึดในข้อกําหนดต่างๆ ที่ไดร้ ะบุไว้ในประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั Teledyne นี้ผบู้ ริ หาร
ผูจ้ ดั การและหัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษในการที่จะให้มีการปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิต่างๆ
ที่ได้กาํ หนดไว้ในประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้และให้บริ ษทั ดําเนิ นงานด้วยความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรมในระดับสู งสุ ด
ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างาน ต้อง:
ไม่สละซึ่งหลักการต่างๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้เพื่อที่จะได้มาซึ่ งข้อได้เปรี ยบทางธุ รกิจ
•
เป็ นแม่แบบที่ดีและแสดงให้เห็นการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจเมื่อพวกเขาต้องทํางานร่ วมกับพนักงานและบุคคลที่สาม
•
ให้แน่ใจว่าได้มีการสื่ อสารให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจและความสําคัญของมาตรฐานทางธุ รกิจที่มีจริ ยธรรมให้พนักงานทั้งหมดได้รับรู้
•
ต้องให้แน่ใจว่าพนักงานทั้งหมดเข้าใจและปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจนี้
•
ส่ งเสริ มให้พนักงานปฏิบตั ิงานในลักษณะที่มีจริ ยธรรม ส่ งเสริ มให้พนักงานสอบถามในข้อคําถามและให้รายงานการละเมิดใดๆ ที่ละเมิดต่อประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจน้ ี
•
ไม่แก้แค้นพนักงานผูซ้ ่ ึ งแจ้งเรื่ องรายงานการละเมิดต่อประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนโยบายของบริ ษทั หรื อต่อกฎหมายโดยสุ จริ ตใจ
•
รายงานในการละเมิดหรื อสงสัยจะละเมิดในกฎหมาย นโยบายของบริ ษทั หรื อ
•
ต่อประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้โดยรายงานทันทีต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิการตามกฎระเบียบของบริ ษทั Teledyne หรื อรายงานต่อที่ปรึ กษาทัว่ ไป
สาํ หรับผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างานของบริ ษทั Teledyne ผูท้ ี่ไม่สามารถรายงานการละเมิดหรื อกรณี สงสัยจะละเมิดต่อกฎหมาย นโยบายบริ ษทั
หรื อต่อประมวลจริ ยธรรมนี้จะต้องได้รับการปฏิบตั ิการทางวินยั ซึ่ งโทษอาจจะรวมไปถึงการเลิกจ้าง



ข้ าพเจ้ าจะทราบได้ อย่างไรว่ากําลังกระทําทีอ่ าจจะเกิดปัญหาทางกฎหมายหรือทางจริยธรรมทีอ่ าจจะเป็ นไปได้ นี?
้
อันดับแรกท่านควรจะประเมินค่าในสถานการณ์ก่อนโดยการถามตนเองด้วยคําถามดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

กิจกรรมดังกล่าวนี้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ที่บงั คับใช้หรื อไม่?
กิจกรรมนี้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่นโยบายของบริ ษทั และประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้อนุญาตให้ทาํ ได้หรื อไม่?
กิจกรรมนี้ ตรงตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาการว่าจ้างที่เกี่ยวข้องหรื อไม่?
ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจหรื อไม่หากบุคคลอื่นๆ อาทิ หัวหน้างาน หรื อสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้ารับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมนี้?
กิจกรรมนี้ ตรงตามคํามัน่ สัญญาของทางบริ ษทั ของเราที่จะให้ปฏิบตั ิในลักษณะที่เหมาะสมและมีจริ ยธรรมหรื อไม่?

หากคําตอบของท่านคือ "ไม่" สําหรับคําถามข้างต้น ท่านไม่ควรจะดําเนินการในกิจกรรมนั้นต่อไป
ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้อาจจะไม่ได้สามารถครอบคลุมในทุกสถานการณ์ที่คุณอาจจะเผชิญ ท่านจะต้องใช้สามัญสํานึกของท่านเองและปฏิบตั ิในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของบริ ษทั
และหลักการทัว่ ไปที่ได้กาํ หนดไว้ในประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้
หากท่านไม่แน่ใจว่าการปฏิบตั ิการใดที่เป็ นกิจกรรมที่อยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้ในสถานการณ์บางอย่าง
ท่านจะต้องศึกษาในนโยบายบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อเพื่อแสวงหาในข้อแนะนําจากหัวหน้างานหรื อเจ้าหน้าที่ใครก็ตามที่อยูใ่ นรายชื่อในเนื้อหาส่ วนทรัพยากรทางจริ ยธรรมที่ได้แสดงไว้ในหน้า 2



การจัดองค์ กรทางจริยธรรมของบริษัท Teledyne นั้นมีการวางโครงสร้ างไว้อย่ างไร?
บริ ษทั Teledyne มีัหัวหน้าฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบผูท้ ี่จะรายงานกรณี การละเมิดนี้ไปยังประธานคณะกรรมการของบริ ษทั
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารโดยตรงในเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั Teledyne นอกจากนี้บริ ษทั Teledyne
แต่ละแห่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริ ยธรรมที่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ในการให้คาํ แนะแนวในด้านจริ ยธรรมของบริ ษทั สําหรับรายชื่อเจ้าหน้าที่ดา้ นจริ ยธรรมนั้นสามารถดูรายชื่ อได้ผา่ นระบบอินทราเน็ตของบริ ษทั

ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั TDY

6

Teledyne ซึ่ งอยูใ่ นแท็บ "ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษท
ั " ใต้ "จริ ยธรรมและค่านิ ยมองค์กร"





ข้ าพเจ้ าจําเป็ นต้ องรายงานในเหตุการณ์ ทสี่ งสั ยว่าจะละเมิดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจหรือไม่ ?
ใช่ จําเป็ น หากท่านคิดว่าบุคคลอื่นๆ ในบริ ษทั ของเราไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางต่างๆ เหล่านี้ ท่านมีหน้าที่ตอ้ งรายงานโดยทันที
ข้ าพเจ้ าจะรายงานการละเมิดกฎหมาย นโยบายบริษัท หรือ ประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่างไร?
ควรจะรายงานต่อหัวหน้างานของพนังงานรายนั้น ต่อผุจ้ ดั การอาวุโสของหน่วยธุ รกิจที่ซ่ ึ งพนักงานได้ปฏิบตั ิงานหรื อต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริ ยธรรมที่ได้รับมอบหมายของโรงงาน
การรายงานโดยทันทีอาจจะทําให้บริ ษทั สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรื อบรรเทาความเสี ยหายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดนั้น นอกจากนี้ในการละเมิดบางประเภทนั้นกฎหมายได้กาํ หนดให้รายงานการละเมิดนั้น
ซึ่ งการไม่รายงานการละเมิดดังกล่าวอาจจะเป็ นการผิดกฎหมายได้ การรายงานที่บิดเบือนความจริ งโดยเจตนานั้นเป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้
ซ่ ึ งตอ้ งได้รับการดําเนินการทางวินยั โดยที่มีโทษถึงการเลิกจ้างและนอกจากนี้อาจจะผิดกฎหมายด้วย
หากข้ าพเจ้ าไม่ สะดวกจะยืน่ เรื่องการละเมิดต่ อฝ่ ายบริหารในท้ องถิ่นทีป่ ระจําอยู่ทบี่ ริษัท Teledyne ทีข่ ้ าพเจ้ าปฏิบัติงานอยู่?
เรามีนโยบายที่เขม้ งวดที่หา้ มมิให้มีการกระทําตอบโต้แก้แค้นต่อพนักงานผทู้ ี่ได้รายงานการละเมิดจริ ยธรรมโดยสุ จริ ตใจ
อยา่ งไรก็ตามหากพนักงานรู้สึกไม่สะดวกที่จะปรึ กษากับผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพนกั งานรายนี้อาจจะสามารถ:
•
•
•



ติดต่อแบบลับๆ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรด้านจริ ยธรรมที่ได้แสดงรายชื่อไว้ในหน้า 2
ยืน่ รายงานการละเมิดได้ทางออนไลน์ได้ที่ www.teledyne.ethicspoint.com
โทรสายด่วน ที่หมายเลข (877) 666-6968

ข้ าพเจ้ าสามารถทีจ่ ะยืน่ รายงานการละเมิดได้ แบบไม่ ระบุชื่อได้ หรือไม่ ?
ได้ บริ ษทั Teledyne ทราบว่าอาจจะมีบางกรณี หรื อบางพฤติการณ์ที่ซ่ ึ งทานไม่สะดวกที่จะยืน่ รายงานปัญหาการละเมิดดังกล่าว ซึ่ งในพฤติการณ์ดงั กล่าวนั้นทางบริ ษทั Teledyne ได้ร่วมมือกับ
EthicsPoint บริ ษทั Teledyne ต้องการที่จะให้ท่านรายงานการละเมิดในลักษณะนิรนามมากกว่าจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้กบั ท่านเอง
EthicsPoint นั้นเป็ นเครื่ องมือการรายงานแบบลับๆ สําหรับพนักงานที่จะรายงานในเหตุการณ์การละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้นที่ละเมิดต่อประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั Teledyne นโยบายบริ ษทั
หรื อต่อกฎหมาย ซึ่ งเป็ นบุคคลที่สามและให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมงต่อวันและให้บริ การ 365 วันต่อปี พนักงานอาจจะยืน่ รายงานการละเมิดนี้ผา่ นช่องทาง EthicsPoint
ไดโ้ ดยทางโทรศัพท์หรื อผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ต
ในการรายงานการละเมิดทางโทรศัพท์น้ นั ให้โทรไปยังโทรศัพท์หมายเลข (877) 666-6968 ในการรายงานแบบออนไลน์และสําหรับคําแนะนําในการโทรทางไกลต่างประเทศนั้นให้ดูรายละเอียดได้ที่
www.teledyne.ethicspoint.com
ตัวแทนจาก EthicsPoint จะเป็ นผูร้ ับรายงานทางโทรศัพท์ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่จะบันทึกในข้อมูลบนเซิ ร์ฟเวอร์ที่มนั่ คง ตัวแทนของ EthicsPoint จะมีความสามารถรับเรื่ องรายงานที่เป็ นภาษาอังกฤษ จีน
ฝรั่งเศส ดัทช์ สเปน และภาษาอื่นๆ
การรายงานทางอินเตอร์เน็ตของพนักงานสามารถรายงานเรื่ องราวได้โดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ ของ EthicsPoint
EthicsPoint จะเสนอรายงานนี้ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผทู้ ี่ได้รับการมอบหมายจากบริ ษทั ให้ดูแลด้านการประเมินค่าและการปฏิบตั ิการในรายงานดังกล่าวเท่านั้น







รายงานของข้ าพเจ้ าสามารถเก็บเป็ นความลับได้ หรือไม่
ได้ หากพนักงานที่ได้ระบุตวั ตนเมื่อยืน่ รายงานดังกล่าว
บริ ษทั จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบุตวั ตนของผุ◌้ ู รายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะละเมิดซึ่งได้รายงานการละเมิดโดยสุ จริ ตนั้นจะเก็บไวเ้ ป็ นความลับในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดและเป็ นไปตามการบังคับใช้ที่เป็ นธรร
มและเสมอภาคของประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้ บริ ษทั จะใช้ร่วมกันในข้อมูลที่ได้รับเฉพาะกับผูท้ ี่จาํ เป็ นต้องรับรู้ในข้อมูลนี้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
ในบางกรณี บริ ษทั จําเป็ นต้องเปิ ดเผยในข้อมูลให้กบั หน่วยงานรัฐได้รับทราบหรื อาจจะเลือกที่จะกระทําการดังกล่าวโดยสมัครใจ
นอกจากนั้นบริ ษทั จะพยายามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผูท้ ี่ถูกกล่าวหาไว้เป็ นความลับอีกด้วยเว้นแต่วา่ ได้พบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นจริ ง
จะเกิดอะไรขึน้ หากข้ าพเจ้ ารายงานการละเมิดต่ อประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายของบริษัท หรือ ต่ อกฎหมาย?
หากจําเป็ นต้องมีการสอบสวนเรื่ องนี้พนักงานของบริ ษทั ที่ได้รับอํานาจให้ดาํ เนินการจะหาวิธีการที่จะดําเนินการสอบสวนดังกล่าว
โดยอาจจะปรึ กษาทางกฎหมายแบบภายในหรื อภายนอกซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการสอบสวน หลังจากการสอบสวนเสร็ จสิ้ น
พนักงานบริ ษทั ที่ได้รับมอบอํานาจจะหาว่าหากมีจาํ เป็ นจะต้องมีการปฏิบตั ิการเยียวยาอย่างไร

ฉันจําเป็ นต้ องให้ ความร่ วมมือในการสอบสวนใช่ หรือไม่ ?
ใช่ จําเป็ น พนักงานของบริ ษทั Teledyne ทั้งหมดนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่แก่กระบวนการสอบสวน
พนักงานที่ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อผูท้ ี่ขดั ขวางการสอบสวนเหล่านี้โดยการกระทําหรื อการละเว้นใดๆ นั้นต้องได้รับการสอบสวนซึ่งอาจจะได้รับการดําเนิ นการทางวินยั ในระดับที่สูงสุ ดที่นโยบายบริ ษทั
และกฎหมายกําหนดไว้

พนักงานที่ยนื่ รายงานการละเมิดต่ อประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายบริษทั หรือต่ อกฎหมายนั้นจะได้ รับการแก้ แค้นเอาคืนหรือไม่ ?
ไม่ นโยบายของบริ ษทั Teledyne นั้นห้ามให้มีการแก้แค้นเอาคืนต่อผูท้ ี่รายงานการละเมิดต่อประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจ นโยบายบริ ษทั หรื อต่อกฎหมายซึ่ งได้รายงานโดยสุ จริ ต
หรื อต่อผูท้ ี่เข้าร่ วมในการสอบสวนในกรณี การละเมิดนั้น คําว่า "รายงานโดยสุ จริ ต" หมายความว่าท่านชื่ อว่าการรายงานนั้นเป็ นเรื่ องจริ งและท่านได้เปิ ดเผยทุกสิ่ งที่ท่านทราบ
หากท่านเชื่อว่าท่านได้ถูกแก้เค้นดังกล่าวท่านควรจะรายงานโดยทันที
พนักงานใดๆ ของบริ ษทั Teledyne ผุท้ ี่เกี่ยวข้องกับการแก้แค้นดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการดําเนิ นการทางวินยั ซึ่งโทษอาจจะถึงขั้นการเลิกจ้าง

ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั TDY
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การละเมิดต่อประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจ นโยบายของบริ ษทั หรื อต่อกฎหมายนั้นเป็ นเรื่ องที่ร้ายแรง บริ ษทั จะดําเนินการทางวินยั ที่เหมาะสมสําหรับการละเมิดดังกล่าว โดยอาจจะรวมถึงการเลิกจ้าง
ในการดําเนินการว่าผิดวินยั มากน้อยแค่ไหนนั้นบริ ษทั จะพิจารณาในการเปิ ดเผยข้อมูลโดยสมัครใจนั้นเป็ นปั จจัยสําคัญในการลดหย่อนโทษ

ข้ าพเจ้ าจะทําอย่ างไรหากข้ อได้ เปรียบหรือโอกาสทางธุรกิจสามารถที่จะได้ มาเพียงแค่ จากวิถที างที่ต้องละเมิดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายบริษทั
หรือกฎหมายเท่ านั้น?
ท่านไม่ควรจะเอาโอกาสหรื อข้อได้เปรี ยบนั้น ลูกจ้างของบริ ษทั Teledyne ควรจะกระทําการใดๆ ที่สอดคล้องกับประมวลจริ ยธรรม นโยบาย และกฎหมายในทุกกรณี ของการกระทํา
หากท่านสงสัยเกี่ยวกับว่าการกระทําใดที่เหมาะสม ขอให้ท่านแสวงหาคําแนะนํานี้ได้จากหัวหน้างานของท่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจริ ยธรรมผูซ้ ่ ึ งรับผิดชอบในเรื่ องนี้ในบริ ษทั Teledyne
ในสาขาที่ท่านประจําอยูห่ รื อสอบถามไปยังหัวหน้าฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิการตามกฎระเบียบของบริ ษทั Teledyne







ประมวลจริยธรรมนีม้ ผี ลบังคับใช้ กบั ข้ าพเจ้ าหรือไม่ หากข้ าพเจ้ าทํางานให้ กบั บริษทั Teledyne ที่ต้งั อยู่นอกอาณาจักรประเทศสหรัฐอเมริกา
ใช่ ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้จะมีผลบังคับใช้กบั พนักงานของบริ ษทั Teledyne ทั้งหมดไม่วา่ จะประจําในที่ใดก็ตาม
พนักงานที่ประจําอยูน่ อกประเทศสหรัฐอเมริ กายังต้องทําความเข้าใจในกฎหมายที่ใช้บงั คับในประเทศที่ซ่ ึ งพวกเขาปฏิบตั ิหน้าที่และต้องแสวงหาคําแนะนําจากที่ปรึ กษาทัว่ ไปหรื อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแล
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั Teledyne ด้วยเมื่อใดก็ตามที่มีความจําเป็ น

้
การละเมิดต่ อประมวลจริยธรรมทางธุรกิจที่อาจจะจะเกิดขึน้ ได้ ซึ่งเป็ นการละเมิดที่เกีย่ วพันถึงเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารทีได้
่ รับการสอบสวนนั้นจะเป้ นอย่ างไร?
คณะกรรมการบริ หารฝ่ ายดูแลและเสนอชื่อของบอร์ ดผูอ้ าํ นวยการจะเป็ นผุท้ บทวนและทําการสอบสวนในการกระทําการละเมิดใดๆ ที่ซ่ ึ งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั เป็ นผูก้ ระทํา
หากคณะกรรมการนี้ทราบว่าการกระทําดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นการละเมิดภายใต้ประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจนี้
ก็จะมีการดําเนิ นการทางวินยั ที่หรื อการดําเนินการเยียวยาแก้ไขที่เหมาะสมซึ่งอาจจะรวมไปถึงการเลิกจ้าง
บริ ษทั จะเปิ ดเผยในการละเมิดดังกล่าวและการดําเนิ นการทางวินยั และมาตรการการเยียวยาแก้ไขนั้นในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดให้
หากคณะกรรมการทราบว่าการกระทําดังกล่าวแสดงถึงการละเมิดต่อประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจแต่ไม่เชื่อว่าการดําเนินการทางวินยั หรื อมาตรการการเยียวยาแก้ไขนั้นเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นหรื อที่ตอ้ งการ
(หรื อหากเห็นด้วยที่จะผ่อนปรนการปฏิบตั ิสอดคล้องกับบทบัญญัติของประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจในกรณี พิเศษดังกล่าวนั้น)
บริ ษทั จะเปิ ดเผยเรื่ องราวการละเมิดโดยทันทีหรื อผูท้ ี่ได้รับการผ่อนปรนและเปิ ดเผยในหลักการและเหตุผลของคณะกรรมาการสําหรับการตัดสิ นใจที่จะส่ งเรื่ องให้กบั หน่วยงานทางกฎหมายที่เหมาะสม
คณะกรรมการกํากับดูแลและเสนอชื่อยังอาจจะแก้ไขในข้อบทกฎหมาย
เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อบริ ษทั Teledyne นั้นได้วิวฒั น์ไป

บทบัญญัตขิ องประมวลจริยธรรมนีส้ ามารถผ่ อนปรนได้ หรือไม่ ?
ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้มุ่งหมายที่จะอยูใ่ นขอบเขตทัว่ ไปและในการเป็ นกฎระเบียบทัว่ ไปก็อาจจะมีขอ้ ยกเว้น
ในบางครั้งข้อยกเว้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นมาจากข้อยกเว้นของกฎหมายบางอย่างแต่บ่อยครั้งที่จะส่ งผลมาจากทั้งการวินิจฉัยตามฤดูกาลและการพิจารณาในข้อเทจ็ จริ งต่างๆ ที่เป็ นอยูน่ ้ นั
ดังนี้บทบัญญัติบางประการของประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจนี้อาจจะผ่อนปรนได้ในพฤติการณ์ที่จาํ กัดซึ่งต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ปรึ กษาทัว่ ไปหรื อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
บริ ษทั Teledyne คําขอของผูข้ อผ่อนปรนที่เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อาจจะต้องได้รับการผ่อนปรนโดยจากคณะกรรมการการกํากับดูแลและเสนอชื่อของบอร์ดผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เท่านั้น

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจนีเ้ ป็ นสั ญญาว่าจ้ างงานใช่ หรือไม่ ?
ไม่ใช่

ความซื่อสัตย์
เราจะดําเนินธุรกิจของเราให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที่ได้บงั คับใช้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของจริ ยธรรมและความซื่อสัตย์
พนักงานแต่ละคนต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดทั้งหมดที่บงั คับใช้ในการประกอบธุ รกิจของเราในสถานที่ต้งั ที่ซ่ ึ งพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่อยูน่ ้ นั
กฎหมายจํานวนมากในบรรดากฎหมายเหล่านี้มีลกั ษณะซับซ้อนและกฎหมายบางฉบับสามารถส่ งผลกระทบต่อหน่วยธุ รกิจต่างๆ ของเราในลักษณะที่แตกต่างกัน
เนื่องจากเราเป็ นบริ ษทั ระดับโลกจึงไม่สามารถที่จะสรุ ปไว้ในประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจนี้ได้วา่ กฎหมายแต่ละฉบับนั้นสามารถที่จะบังคับใช้กบั บริ ษทั Teledyne แต่ละแห่งได้อย่างไร
ดังนั้นเมื่อเกิดคําถามขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บงั คับในสถานการณ์บางอย่างนั้นพนกั งานควรจะศึกษาจากนโยบายของบริ ษทั Teledyne
ที่เกี่ยวข้องหรื อขอคําปรึ กษาจากหน้าหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อจากที่ปรึ กษาทัว่ ไปของบริ ษทั Teledyne



การต่ อต้ านการคอรัปชั่น
"บริ ษทั Teledyne ไม่อดกลั้นใดๆ กับการคอรัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ อาทิ การให้สินบน ค่านํ้าร้อนนํ้าชา การรี ดไถ หรื อการปฏิบตั ิที่คล้ายๆ กันนี้
ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อกับภาคเอกชนและไม่วา่ จะเกิดขึ้นภายในหรื อภายนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา พนักงานของบริ ษทั Teledyne ทั้งหมดและบุคคลอื่นๆ
ผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ในนามของบริ ษทั Teledyne นั้นห้ามโดยเด็ดขาดในการข้องเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการดังกล่าว ไม่มีพนักงานของบริ ษทั Teledyne
หรื อตัวแทนของบริ ษทั รายใดที่จะประสบกับผลตามมาที่ไม่ตอ้ งการอันเนื่องมาจากการปฏิเสธที่จะจ่ายหรื อรับสิ นบนหรื อเกี่ยวข้องกับการคอรัปชัน่ ในรู ปแบบอื่นๆ
แม้วา่ การปฏิเสธดังกล่าวนั้นอาจจะส่ งผลในการสู ญเสี ยทางธุรกิจของบริ ษทั Teledyne ก็ตาม ไม่มีการปฏิบตั ิหน้าที่ในนามของบริ ษทั Teledyne
ที่จะเป็ นการให้สินบนหรื อการกระทําที่สละซึ่งการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายหรื อเพื่อบรรลุผลในผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่นๆ
Robert Mehrabian .Dr
ประธานบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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พนักงานของบริ ษัท Teledyne มีหน้ าที่รับผิดชอบที่จะทําความเข้ าใจและปฏิ บัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายต่ างๆ ของบริ ษัท Teledyne ที่เกี่ยวกับการต่ อต้ านการคอรั ปชั่น
กฎหมายและกฎระเบียบต่ างๆ เหล่ านีร้ วมไปถึงแต่ ไม่ จาํ กัดเฉพาะ พระราชบัญญัติว่าด้ วยพฤติกรรมการคอรั ปชั่นในต่ างประเทศแห่ งสหรั ฐอเมริ กา พระราชบัญญัติการให้ สินบนแห่ งสหราชอาณาจักร
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการคอรั ปชั่นของเจ้ าหน้ าที่ชาวต่ างชาติของแคนาดา และกฎหมายต่ อต้ านการคอรั ปชั่นของจี น
〉

ของขวัญและสิ่งกํานัล
ไม่มีพนักงานของบริ ษทั Teledyne รายใดที่จะให้แก่บุคคลที่สามที่ให้ของขวัญหรื อเงินรางวัลพิเศษที่ให้โดยตรง โดยอ้อม หรื อผ่านนายหน้าหรื อตัวแทน
เพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มาหรื อการคงรักษาในธุรกิจหรื อได้มาซึ่งการได้เปรี ยบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ของขวัญหรื อสิ่ งกํานัลใดๆ
ต้องไม่สร้างความประทับใจเพื่อการแสวงหาซึ่งการปฏิบตั ิที่ให้ความโปรดปรานหรื อให้ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
ตัวอย่างของของขวัญและสิ่ งกํานัลนั้นอาจจะรวมถึง :เงินสด หรื อสิ่ งที่เทียบได้กบั เงินสด มื้ออาหาร เครื่ องดื่ม การจัดหาที่พกั สันทนาการ การขนส่ ง การเสนอการจ้างงาน เงินกูย้ มื
หรื อรายการสิ่ งของที่มีค่าอื่นๆ
มื้ออาหารและการขนส่ งที่ได้รับจากพนักงานของบริ ษทั Teledyne หรื อจากตัวแทนของบริ ษทั Teledyne ที่ได้เสนอให้กบั กลุ่มการค้าใดๆ ควรจะอยูใ่ นลักษณะที่พอประมาณ รสชาติอร่ อย
และไม่ฟุ้งเฟ้ อ พนักงานของบริ ษทั Teledyne อาจจะให้ของขวัญและสิ่ งกํานัลแก่กลุ่มการค้าหากของขวัญและสิ่ งกํานัลนั้นมีค่าพอประมาณและเป็ นธรรมเนียมที่จะต้องให้กบั ลูกค้า
ห้ ามมิให้ พนักงานของ Teledyne ให้ ผลประโยชน์ ดังกล่ าวให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐบาลสหรั ฐอเมริ กาหรื อรั ฐบาลอื่ นๆ ยกเว้ นอยู่ภายใต้ พฤติการณ์ ที่จาํ เป็ นต้ องกระทํา
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่นาํ มาใช้สาํ หรับการให้ของขวัญและสิ่ งกํานัลให้กบั พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ พรรคการเมือง สมาชิกผูส้ มัครทางการเมือง องค์กรระหว่างประเทศ
และตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาและรัฐบาลอื่นๆ นั้นเป็ นกฎระเบียบที่ซบั ซ้อนมาก พนักงานของบริ ษทั Teledyne จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้อย่างเคร่ งครัด
พวกเขาต้องไม่ให้ของขวัญหรื อสิ่ งกํานัลหากพวกเขากระทําการอันละเมิดกฎหมายหรื อแสดงให้เห็นในเชิงลบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
ก่อนที่จะให้สิ่งของอันมีค่าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กานั้นพนักงานของบริ ษทั Teledyne
จะต้องศึกษาในแนวทางการทําสัญญาจ้างกับรัฐบาลที่บริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นเป็ นแนวทางไว้และต้องขออนุมตั ิก่อนในกรณี ที่จาํ เป็ น ก่อนที่จะให้สิ่งของที่มีคุณค่าใดๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐชาวต่างชาติ
พรรคการเมือง หรื อผูล้ งสมัครรับเลือกตั้ง หรื อองค์การสากลนั้นพนักงานของบริ ษทั Teledyne
ต้องศึกษาข้อมูลจากนโยบายการต่อต้านคอรัปชัน่ ของบริ ษทั และศึกษาในขั้นตอนวิธีการและได้รับอนุมตั ิก่อนเมื่อจําเป็ น
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับว่าการให้ของขวัญหรื อสิ่ งกํานัลที่เตรี ยมการไว้น้ นั จะอยูใ่ นขอบเขตที่นโยบายของบริ ษทั Teledyne
อนุญาตให้ทาํ ได้หรื อไม่น้ นั ท่านควรที่จะศึกษาดูในนโยบายของบริ ษทั Teledyne และติดต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั Teledyne
เพื่อขอคําชี แนะเพิ่มเติม พนักงานของบริ ษทั สามารถเสนอแนวทางที่จะปรับปรุ งนโยบายต่อต้านการคอรัปชัน่ ของบริ ษทั Teledyne เพื่อที่จะเพิ่มประสิ ทธิภาพของนโยบายให้ดีข้ ึน

〉

การบริ หารจัดการกับตัวแทนขาย ผู้จดั จําหน่ าย และที่ปรึ กษาต่ างๆ
ที่ผา่ นมาบริ ษทั Teledyne ส่ งเสริ มให้ตวั แทนขาย ผูจ้ ดั จําหน่าย และที่ปรึ กษาต่างๆ พนักงานบริ ษทั Teledyne ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้บริ การต่างๆ
เหล่านี้น้ นั มีหน้าที่ที่จะต้องให้แน่ใจว่านิติบุคคลหรื อบุคคลดังกล่าวนั้นเข้าใจในนโยบายของบริ ษทั Teledyne
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอรัปชัน่ และหลักจริ ยธรรมและต้องให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้ได้ปฏิบตั ิตามในแนวทางนี้ บริ ษทั Teledyne
ควรที่จะให้การดูแลเป็ นพิเศษในการคัดเลือกตัวแทนขาย ผูจ้ ดั จําหน่าย ที่ปรึ กษาและคู่คา้ ทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่านิติบุคคลดังกล่าวและบุคคลต่างๆ
ดังกล่าวนั้นให้คาํ มัน่ สัญญาในการปฏิบตั ิการในแนวทางที่มีจริ ยธรรม นอกจากนี้พนักงานของบริ ษทั Teledyne ยังต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั ในการคงรักษาตัวแทนขาย ผูจ้ ดั จําหน่าย
และที่ปรึ กษาเหล่านี้ไว้ดว้ ย
นโยบายของบริ ษทั Teledyne ได้รวมถึงข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการต่อตา้ นคอรัปชัน่
พนักงานรายใดที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกฎหมายการต่อต้านคอรัปชัน่ ที่บงั คับใช้น้ ีน้ นั ควรจะศึกษาในนโยบายต่างๆ เหล่านี้ หรื อแสวงหาข้อแนะนําจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
นอกเหนือจากการดําเนินการทางวินัยแล้ วการละเมิดในกฎหมายต่ อต้ านคอรั ปชั่นนั้นสามารถนําไปสู่โทษทางอาญาและทางแพ่ งสําหรั บทั้งบริ ษัทและปั จเจกบุคคลที่เกี่ยวข้ องอีกด้ วยในพฤติกรรมดังกล่ าว

สถานการณ์ มร .เจสัน (Jason) เป็ นผูจ้ ดั การทัว่ ไปของบริ ษทั Teledyne ที่มียอดขายจากต่างประเทศ หลังจากได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั ภายใต้นโยบายของ Teledyne
แล้วบริ ษทั ของเขาได้บรรลุในสัญญาข้อตกลงกับ มร .ไมเคิล (Michael) ผูซ้ ่ ึงเป็ นตัวแทนขายในฝรั่งเศส ในระหว่างการเดินทางไปฝรั่งเศสนั้น มร .เจสันได้พบปะกับ มร .ไมเคิล
เพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับโอกาสทางการขายกับหน่วยงานของรัฐ มร .เจสันได้ขอให้ มร .
ไมเคิลว่าเขาคิดว่าบริ ษทั ของเขาจะสามารถมีโอกาสที่จะชนะการประมูลแข่งขันเพื่อที่จะส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่ต้ งั อุตสาหกรรมใหม่หรื อไม่ ไมเคิล กล่าวว่า
"หากคุณเพิ่มค่าคอมมิชชัน่ ของผมเป็ นสองเท่ามันอาจจะทําให้ผมความยืดหยุน่ เพียงพอที่จะชนะประมูลโครงการนี้ได้ "มร .เจสันการเพิ่มค่าคอมมิชชัน่ จะช่วยได้อย่างไร ไมเคิลกล่าวว่า
"ไม่ตอ้ งสนใจรายละเอียด "คุณเพิ่มค่าคอมมิชชัน่ ให้ผมและผมสามารถได้ยอดขายมา
การตอบ ตัวแทนขายเรี ยกร้องขอค่าคอมมิชชัน่ เพิ่มนั้นเป็ นสิ่ งเชื่อมโยงกับยอดขายนั้นเป็ นสัญญาณแสดงเตือน
เนื่องจากตัวแทนขายรายนี้อาจจะแสวงหาเงินทุนที่เขาจะสามารถให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจัดซื้ดจัดจ้างนั้น
อีกสญ
ั ญาณเตือนอย่างหนึ่งก็คือตัวแทนขายไม่มีความชัดแจ้งเกี่ยวกับว่าเพราะเหตุใดเขาจึงต้องการค่าคอมมิชชัน่ เพิ่ม
เจสันควรที่จะบอกตัวแทนขายว่าเขาไม่สามารถเพิ่มค่าคอมมิชชัน่ นั้นได้และควรเน้นยํ้าในนโยบายต่อต้านการคอรัปชัน่ ของบริ ษทั ซึ่งได้กาํ หนดไว้ในประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั Teledyne
สําหรับผุ◌้ ู ให้บริ การต่างๆ เจสันควรจะรายงานการพูดคุยนี้ต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบให้ทราบหรื อต่อที่ปรึ กษาทัว่ ไป
เพื่อที่วา่ บริ ษทั จะสามารถดําเนินการที่เหมาะสมกับตัวแทนขายรายนี้ต่อไป
สถานการณ์ : ในช่วงการทําสัญญาข้อตกลงนั้นเจสันได้จดั การอบรมขึ้นในประเทศแม่ของบริ ษทั Teledyne เพื่อเป็ นประโยชน์สาํ หรับตัวแทนลูกค้าบางรายที่ได้เข้าร่ วมการอบรม
ก่อนการเดินทางไปนั้นตัวแทนลูกค้ารายหนึ่งได้ร้องขอที่จะพักอยูใ่ นโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งในระหว่างการพักอยูน่ ้ นั
การาตอบ: การจ่ายค่าต้อนรับแขกซึ่งรวมไปถึงค่าที่พกั นั้นไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริ ษทั และการฟุ้ งเฟ้ อนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกกฎหมายภายใต้ในขอบเขตอํานาจศาลหลายๆ แห่ง
เจสนั ควรที่จะให้ขอ้ มูลกับตัวแทนขายเกี่ยวกับของขวัญและนโยบายการตอนรับแขกของบริ ษทั Teledyne
และเขาควรรายงานเรื่ องนี้กบั หัวหน้าฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อรายงานต่อที่ปรึ กษาทัว่ ไป
หากเป็ นไปได้เจสันสามารถที่จะเสนอขอการสนับสนุนฝ่ ายการขนส่งสิ นค้าได้จดั เตรี ยมสําหรับการมาเยีย่ มเยือนโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ
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หรื

บริ ษทั

พนักงานท่านใดของบริษัท Teledyne ทีเ่ ชื่อว่ าพนักงานรายหนึ่ง ตัวแทนขาย ผู้จัดจําหน่ าย ทีป่ รึกษา นายหน้ า หรือใครก็ตามทีป่ ฏิบัติงานในนามของบริษทั Teledyne ทีเ่ ข้ าร่ วม
เอื้ออํานวย ยอมรับ หรือ อนุญาตให้ มีการคอรัปชั่นในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ทีร่ วมไปถึงแต่ ไม่ จํากัดในการให้ สินบน การให้ ค่านํ้าร้ อนนํ้าชา การรีดไถ การยักยอก หรือ การฟอกเงิน
นั้นต้ องรายงการพฤติกรรมดังกล่ าวนั้นโดยทันทีต่อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรื อรายงานต่ อทีป่ รึกษาทัว่ ไปของบริษทั Teledyne



กฎหมายต่ อต้ านการผูกขาดและการแข่ งขันทางการค้ าทีี่่ไม่ เป็ นธรรม
บริ ษทั Teledyne
จะดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งมุ่งหมายที่จะส่งเสริ มการแข่งขนั ทางการค้าที่
เปิ ดเผยและโดยอิสระ ลูกจ้างของบริ ษทั Teledyne
ทั้งหมดต้องทําความเข้าใจในกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมและปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมาย
เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบตั ิสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวพนักงานควรจะหลีกเลี่ยงที่จะติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั คู่แข่งของบริ ษทั Teledyne เมื่อใดก็ตามที่อาจจะเป็ นไปได้
การติดต่อสื่ อสารดังกล่าวอาจจะสามารถเกิดเหตุการณ์สมคบคิดที่จะละเมิดในกฎหมายต่อตา้ นการผูกขาดแม้วา่ หัวเรื่ องนี้จะนํามาอธิบายไว้ในก็ตาม พนักงานของบริ ษทั Teledyne
ควรจะแสวงหาในข้อแนะนําจากที่ปรึ กษาทัว่ ไปเมื่อโอกาสอํานวยก่อนที่จะพบปะหรื ออภิปรายกบั บริ ษทั คู่แข่ง
โดยทัวไ
่ ปแล้วกฎหมายต่อต้านการผูกขาดนี้หา้ มมิให้มีจดั เตรี ยมหรื อมีขอ้ ตกลงกันที่สกัดกั้นต่อการค้า พนักงานไม่ควรจะพูดคุยกับบริ ษทั คู่แข่งของบริ ษทั Teledyne ในหัวข้อดังต่อไปนี้ :
•
•
•

หัวข้อที่เกี่ยวกับการผลิต การขาย หรื อการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ที่รวมไปถึงเรื่ องราคาหรื อข้อมุลที่เกี่ยวข้อง ต้นทุน กําไร การตลาด เขตการค้า เงื่อนไขการขาย
ปริ มาตรการผลิตสิ นค้า ขอบเขตการขาย ยุทธศาสตร์ดา้ นการประมูล หรื อข้อมูลสําคัญอื่นๆ ทางการตลาด
"กําหนด "ราคา ส่ วนลด หรื อเงื่อนไขของการขาย
การเข้ามีส่วนในข้อตกลงแบบต่างตอบแทนที่ผดิ กฎหมายต่างๆ) อาทิ
การใช้ความได้เปรี ยบทางการตลาดอย่างไม่เหมาะสมเพื่อบรรลุในข้อตกลงที่ซ่ ึ งท่านตกลงที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพียงในกรณี ที่พวกเขาตกลงที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นการตอบแทนเ
ท่านั้น (

พนกั งานไม่ควรพูดคุยกับบริ ษทั คู่แข่งของบริ ษทั หรื อลูกค้าของบริ ษทั Teledyne
•
•
•

การแบ่งเขตการค้าหรื อตลาด
การจัดสรรในลูกค้า
การกีดกันลูกค้า หรื อบริ ษทั ผูจ้ ดั หา

พนักงานไม่ควรพูดคุยกับลูกค้าในลักษณะที่จะให้ขอ้ มูลใดๆ กับบริ ษทั คู่แข่ง
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้แสดงไว้ขา้ งต้นนั้นเป็ นตัวอย่างของพฤติกรรมที่กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม นอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆ
อาจจะละเมิดต่อกฎหมายนี้ได้และพนักงานผุท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อรองธุ รกิจนั้นควรศึกษาในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการละเมิดในกฎหมายดังกล่าวนี้
พนักงานรายใดที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมนี้ควรศึกษาในข้อแนะนําจากที่ปรึ กษาทัว่ ไปของบริ ษทั
สถานการณ์ มร. มาร์ก นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั Teledyne ในสาขาของเขา ในขณะที่เข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าในกรุ งนิวยอร์คนั้น มร. มาร์กได้พบกับ มร. ทอม
ซึ่ งเป็ นเพื่อนของเขาที่ทาํ งานให้กบั บริ ษทั คู่แข่ง
ทอมได้กล่าวว่าคงจะประหยัดต้นทุนให้นอ้ ยลงมากสําหรับแต่ละบริ ษทั หากพวกเขาสามารถตัดสิ นใจล่วงหน้าได้วา่ ใครจะเสนอราคาประมูลเท่าใดในการทําสัญญาจัดจ้าง
การตอบ: มาร์ ค ควรจะบอกทอมว่าหัวข้อเรื่ องที่เขาได้หยิบยกมาพูดนั้นไม่เหมาะสมสําหรับการพูดคุยสนทนาระหว่างบริ ษทั คู่แข่ง
มาร์ คควรจะขอโทษจากการสนทนาในหัวข้อนี้และติดต่อไปยังที่ปรึ กษาทัว่ ไปของบริ ษทั Teledyne โดยทันที
กฎหมายต่ อต้ านการผูกขาดและการแข่ งขันทีไ่ ม่ เป็ นธรรมนั้นอาจจะส่ งผลให้ เกิดลงโทษอย่างรุนแรงสําหรับบริษทั และอาจจะมีโทษจําคุกสําหรั บบุคคลต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง การละเมิดในกฎหมาย
ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจหรื อนโยบายของบริษทั Teledyne ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการแข่ งขันทีไ่ ม่ เป็ นธรรมและการผูกขาดนั้นยังจะส่ งผลต่ อการดําเนินการทางวินัยทีอ่ าจจะรุนแรงถึงขั้นเลิกจ้ างได้



สั ญญาจัดจ้ างภาครัฐ
บริ ษทั Teledyne มุ่งมัน่ ที่จะให้เกิดความซื่ อสัตย์ของกระบวนการทําสัญญาว่าจ้างของภาครัฐและการปฏิบตั ิการในสัญญาการว่าจ้างของภาครัฐให้เป็ นตามเงื่อนไขและกฎหมายที่บงั คับใช้น้ นั
พนักงานทุกคนของบริ ษทั Teledyne ที่เกี่ยวข้องกับการทําสัญญาจัดจ้างกับภาครัฐนั้นต้องศึกษากฎหมายและปฏิบตั ิตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทําสัญญาจัดจ้างของบริ ษทั กับภาครัฐ
นอกจากนี้พนักงานยังต้องให้แน่ใจว่าการปฏิบตั ิการของพวกเขาในการทําสัญญาจัดจ้างกับภาครัฐนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสัญญาจัดจ้างนั้น
บริ ษทั Teledyne จะติดตาม ชนะและปฏิบตั ิตามสัญญาจัดจ้างกับลูกค้าที่เป็ นภาครัฐและบริ ษทั รับเหมาสําคัญๆ ของลูกค้าโดยการใช้คุณค่า หลักการ
และหลักปฏิบตั ิเดียวกนั กับที่เราได้ใช้ในการดําเนินทางธุรกิจในขณะที่ยดึ ในข้อกําหนดจําเพาะต่างๆ ที่กาํ หนดไว้สาํ หรับสถานการณ์ของการดําเนินธุ รกิจกับภาครัฐทัว่ โลก พนักงานของ Teledyne
จะมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะให้แน่ใจว่าพวกเขาและบริ ษทั จะ :
•

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่ องกับสัญญาจัดจ้างของภาครัฐ

ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั TDY
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•
•
•
•
•
•

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาจัดจ้างของรัฐ
ให้ขอ้ มูลที่เที่ยงตรงแก่ลูกค้าภาครัฐของเรา
จัดการและควบคุมอย่างเหมาะสมในเอกสารที่จะเป็ นความลับของทางราชการและวัสดุควบคุมอื่นๆ
บันทึกเวลาที่ทาํ งานอย่างเที่ยงตรงในสัญญาจัดจ้างของรัฐ
จัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สัญญาได้กาํ หนดไว้
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบียบและกฎข้อบังคับโดยเคร่ งครัดในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับความซื่ อสัตย์ของกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างของภาครัฐที่รวมไปถึงแต่ไม่จาํ กัดในกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรื อสิ่ งกํานัล
ให้กบั พนักงานของภาครัฐ

พนกั งานของบริ ษทั Teledyne ที่มีขอ้ คําถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ งกับสัญญาของภาครัฐนั้นควรจะศึกษาในข้อแนะนําต่างๆ
จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั สําหรับสัญญาการจัดจ้างที่ได้ทาํ สัญญากับรัฐบาลสหรัฐอเมริ กานั้น พนักงานของบริ ษทั Teledyne
ยังต้องศึกษาในขั้นตอนวิธีการในแนวทางที่บริ ษทั Teledyne Technologies ได้จดั ทําขึ้นเกี่ยวกับการทําสัญญาจัดซื้ อจัดจ้างกับรัฐบาล
เราจําเป็ นต้องระมัดระวังอย่างยิง่ ในส่ วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเรากับพนักงานของภาครัฐ
มีกฎข้อบังคับที่เข้มงวดที่หา้ มมิให้พนักงานจากการยอมรับการเลี้ยงรับรองแขกที่รวมไปถึงการเลี้ยงมื้ออาหารที่อาจจะเป็ นการเอื้อให้เกิดการตกลงเชิงพาณิ ชยไ์ ด้
พนักงานบริ ษทั ควรจะตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริ ยธรรมหรื อผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการทําสัญญาจัดจ้างเพื่อที่จะทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเสนอการเลี้ยงรับรองหรื อการให้ของขวัญใดๆ แก่พนักงานของรัฐ
สถานการณ์ มร. แฮรี่ (Harry) และ มร. ดอว์น
กําลังร่ วมรับประทานอาหารกับผูจ้ ดั การโครงการหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริ กาผุซ้ ่ ึงหน่วยงานของเขาได้จดั ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในอดีตและมีแนวโน้มที่จะจัดซื้ออีกในอนาคต ค่าใช้จ่ายสําหรับมื้ออาหารนี้คือ 100
เหรี ยญ มร. แฮรี่ ได้รับบิลค่าอาหารและบอกกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้นว่า "บริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ่าย" มร. ดอว์น จะทําอย่างไร?
การตอบ: ดอว์นควรจะเตือนแฮรี่ อย่างสุขภาพว่ามีกฎหมายและนโยบายของบริ ษทั ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ดอว์นควรจะแนะนําว่าเจ้าหน้าที่รัฐจ่ายสหรัฐของเขาเองเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดในกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่องกับการทําสัญญาจัดจ้าง

การไม่ ปฏิบัติตามสั ญญาจัดจ้ างของรั ฐสามารถนําไปสู่ การพักโครงการและกีดกัน้ ซึ่งหมายถึงว่ าบริษทั อาจจะถูกสั่งห้ ามจากการเข้ าร่ วมในโอกาสทางธุรกิจใน
อนาคตกับรัฐบาลได้ อีก ในพฤติการณ์บางอย่างนั้นยังอาจจะมีส่วนเกีย่ วข้ องกับโทษทางอาญาสํ าหรับผู้ทมี่ ีส่วนเกีย่ วข้ องในกิจกรรมที่ห้ามต่ างๆ เหล่ านั้น



ข้ อมูลทางเทคนิคที่เที่ยงตรง
พนักงานของบริ ษทั Teledyne แต่ละคนผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการหาค่า การบันทึก หรื อการรายงานข้อมูลทางเทคนิ คนั้นต้องแน่ใจว่าข้อมูลน้ นั เที่ยงตรง
สมบรู ณ์ และตรงไปตรงมา
ข้อกําหนดนี้ มีผลบังคับใช้กบั ข้อมูลทางเทคนิ คทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลที่ได้นาํ มาใช้ภายในองค์กรเพื่อการบริ หารจัดการในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั หรื อที่ให้กบั ลู
กคา้ ก็ตาม
ข้อมูลทางเทคนิคที่เที่ยงตรงนั้นสําคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เรา
บริ ษทั ของเราได้ลงทุนเพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลทางเทคนิคที่เที่ยงตรงเพื่อช่วยให้พนักงานของเรานั้นผลิตสิ นค้าที่เหมาะสมและให้บริ การที่มีคุณภาพสู ง
ข้อมูลนี้รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการทดสอบและการตรวจสอบในผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเป็ นต้น นอกจากนี้การให้ขอ้ มูลทางเทคนิคแก่ลูกค้าของเรา
เราทุกคนจําเป็ นต้องให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับข้อมูลทางเทคนิคที่เที่ยงตรงเสมอและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ไม่ มีพนักงานของบริ ษัท Teledyne ทุกคนที่จะบันทึกหรื อรายงานในข้ อมูลทางเทคนิคที่ผิดพลาด ไม่ สามารถใช้ ได้ ไม่ ตรงประเด็น หรื อไม่ เที่ยงตรงหรื อคัดค้ านในกิ จกรรมดังกล่ าว
ในการปฏิบตั ิการทดสอบทั้งหมดที่บริ ษทั ได้ระบุไว้ในขั้นตอนวิธีการหรื อที่ได้จดั ทําไว้เป็ นข้อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับลูกค้านั้นต้องปฏิบตั ิการทดสอบให้เต็มกําลังความสามารถของเรา
หากไม่สามารถปฏิบตั ิการทดสอบนั้นได้ให้แจ้งลูกค้าถึงความแตกต่างใดๆ นั้นและความแตกต่างทั้งหมดจากกระบวนการหรื อขั้นตอนวิธีการในการทดสอบที่คาดหวังหรื อที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร
การบันทึกทั้งหมดต้องตรงตามข้อมูลการทดสอบทั้งหมดและจะต้องแสดงให้เห็นค่าการวัดที่แท้จริ งตามขีดความสามารถของเครื่ องมือและวิธีการในการวัดที่ได้นาํ มาใช้น้ นั
พนักงานรายใดผุ้ทสี่ งสัยว่ าข้ อมูลทีบ่ ันทึกนั้นไม่ ถูกต้ องหรือได้ สื่อสารกับลูกค้ า หรื อผุ้จัดหาไปนั้นจําเป็ นต้ องรี บแจ้ งโดยทันทีไปยังหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษทั
Teledyne ทีป่ รึ กษาทั่วไป หรือแจ้ งไปยังสายด่ วน (877) 666-6969
ในการบันทึกหรือการสื่ อสารข้ อมูลทางเทคนิคทีผ่ ิดพลาดนั้นอาจจะส่ งผลในภาระหนี้สินและการลงโทษทีร่ ุนแรงได้ กบั ริษทั และอาจจะเป็ นพฤติกรรมทางอาญาของผู้ที่เกีย่ วข้ องด้ วย

การปฏิบัตติ ามแนวทางการค้ าสากล
ดว้ ยที่บริ ษทั ของเรามีโรงงานต่างๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กา และทัว่ โลกจึงทําให้บริ ษทั ของเราเป็ นบริ ษทั ระดับโลกที่ดาํ เนินการค้ากับบริ ษทั ลูกค้าและผูจ้ ดั หาต่างๆ ในหลายๆ
ประเทศ
เป็ นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายท้องถิ่นที่ดูแลควบคุมการพาณิ ชย์ในแต่ละประเทศที่ซ่ ึงพนักงานนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจของบริ ษทั
Teledyneการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ยังเกี่ยวข้องกับการส่ งออกและการนําเข้าในปริ มาตรมากๆ บริ ษทั Teledyne
จําเป็ นต้องให้พนักงานของบริ ษทั ได้เข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทางการค้าและนโยบายของบริ ษทั Teledyne เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามแนวทางการค้าสากลอีกด้วย

ลูกจ้างของบริ ษทั Teledyne ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสากลนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะให้แน่ใจว่าพวกเขาและบริ ษทั จะต้อง
•

ปฏิบตั ิตามกฎหมายท้องถิ่นที่บงั คับใช้ในด้านการพาณิ ชย์

ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั TDY

11

•
•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้เกี่ยวกับการค้าสากล
ปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนวิธีการของบริ ษทั Teledyne ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการควบคุมด้านการส่ งออกและการนําเข้า
ได้มาซึ่ งใบอนุญาตการส่ งออกและนําเข้า
ได้มาซึ่งหนังสื อรับรองของถิ่นกําเนิดสิ นค้า
คงรักษาการเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับธุ รกรรมการค้าระหว่างประเทศไว้อยูใ่ นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่เที่ยงตรงและสมบูรณ์
ไม่ส่งออกไปประเทศหรื อบุคคลเมื่อมีกฎหมายห้ามมิให้มีการส่ งออก
ใช้กระบวนการกลัน่ กรองเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าได้ยดึ ตามหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศที่ถูกสั่งห้ามหรื อบุคคลที่หา้ มมิให้ทาํ ธุรกรรมใดๆ
ไม่เกี่ยวข้องหรื อสนับสนุนการควํ่าบาตรของบุคคล กลุ่มคน หรื อประเทศใดในการละเมิดต่อกฎหมายการต่อต้านการควํ่าบาตรที่บงั คับใช้

แม้วา่ กฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีการและกระบวนการต่างๆ อาจจะหลากหลายซึ่งขึ้นอยูก่ บั ที่ที่เราดําเนิ นธุรกิจนั้น
ดงั น้ นั เราต้องใช้วธิ ี การที่จริ งจังที่จะศึกษาทบทวนในธุ รกรรมระหว่างประเทศในพื้นที่ต้งั ของบริ ษทั เราทั้งหมดและธุรกรรมที่ทาํ กับหน่วยงานรัฐในทุกระดับในทุกประเทศ
เรื่ องราวของการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้น้ นั ไม่ได้ครอบคลุมในทุกเรื่ องและพนักงานของบริ ษทั Teledyne
ที่ได้เกี่ยวข้องในการส่ งออกและนําเข้าสิ นค้านั้ นต้องทําความเข้าใจกับกฎหมาย กฎระเบียบที่บงั คับใช้และนโยบายของบริ ษทั Teledyne
กฎหมายและกฎระเบียบที่ได้บงั คับใช้น้ นั ซับซ้อนและขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายๆ ปั จจัยที่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์หรื อเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั Teledyne นั้น
และสถานที่ต้ งั ของกลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์หรื อเทคโนโลยีของบริ ษทั อีกด้วย
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามแนวทางการค้าระหว่างประเทศนั้นได้รวมไว้ในนโยบายของบริ ษทั ที่สามารถเข้าไปดูได้ในระบบอินทราเน็ตของบริ ษทั yneTeled
พนักงานรายใดที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศนั้นควรจะขอคําแนะนําได้จากบุคคลากรที่ได้รับการมอบหมายในด้านนี้สาํ หรับโรงงานที่ท่านประจําอยู่
ขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบตั ิตามแนวทางการค้าระหว่างประเทศของบริ ษทั หรื อจากหัวหน้าฝ่ ายการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั Teledyne
สถานการณ์ เป็ นช่วงท้ายไตรมาสและหัวหน้างานของเจน (Jane) ได้แนะให้เธอดําเนินการส่ งของไปยังที่ต้งั ในต่างประเทศ
เจนได้ตรวจสอบกับผูด้ ูแลด้านการควบคุมการส่ งออกผูซ้ ่ ึ งให้ขอ้ มูลเธอว่าบริ ษทั ยังไม่ได้มีใบอนุญาตการส่ งออกแต่อย่างใด
หัวหน้างานของเธอได้บอกให้เธอส่ งอะไหล่โดยไม่รอเอกสารและให้ติดตามขอยืน่ รับเอกสารใบอนุ ญาตการส่ งออกในสัปดาห์หน้า
การตอบ เจนควรจะปฏิเสธที่จะส่ งอะไหล่และควรจะติดต่อกับสํานักงานการปฏิบตั ิตามแนวทางการค้าระหว่างประเทศของบริ ษทั Teledyne
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อใช้บริ การสายด่วนที่หมายเลข (877) 666-6968
นอกจากจะถูกดําเนินการทางวินัยแล้ วการละเมิดในกฎหมายและกฎระเบียบอาจจะส่ งผลในการได้ รับโทษที่รุนแรงสําหรั บบริษัทและส่ งผลในการรั บโทษและจําคุกของบุคคลที่เกีย่ วข้ องด้ วย
พนักงานผู้ที่ทราบถึงพฤติการณ์ การละเมิดกฎหมายว่ าด้ วยการปฏิบัติตามแนวทางการค้ าระหว่ างประเทศ กฎระเบียบ
หรื อนโยบายบริ ษทั นั้นต้ องติดต่ อกับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรื อสํ านักงานการปฏิบัติตามแนวทางการค้ าระหว่ างประเทศของบริษทั Teledyne



การตลาดของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั Teledyne จะวางตลาดผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และการบริ การของบริ ษทั อย่างเที่ยงตรงและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานของบริ ษทั Teledyne
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการวางแผนการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์และการบริ การของบริ ษทั นั้นจะต้องแน่ใจว่าวสั ดุท้ งั หมดนั้นต้องเที่ยงตรงและไม่ได้ปล่อยว่างข้อเท็จจริ งสําคัญหรื
อให้ขอ้ มูลไม่ตรงประเด็นต่อลูกค้า นอกจากนี้ จะไม่มีพนักงานบริ ษทั ของ Teledyne ที่จะวิพากษ์อย่างไม่เป็ นธรรมในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั คู่แข่ง
เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ที่เราได้วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การของเราอย่างเที่ยงตรง นอกจากการคงไว้ซ่ ึ งความไว้ใจของลูกค้าของเราและของคู่คา้ ของเราแล้วยังมีกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องที่กาํ หนดให้มีความเที่ยงตรงของการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การ พนักงานบริ ษทั Teledyne
ที่เกี่ยวข้องในการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั นั้นจําเป็ นจะต้องศึกษาในกฎหมายดังกล่าวและให้แน่ใจว่าพวกเขาและบริ ษทั ได้ดาํ เนินการเป็ นไปตามกฎหมายเหล่านั้น
สถานการณ: แซนดี้ (Sandy) กําลังพัฒนาสื่ อการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษทั Teledyne ของสาขาที่เธอทํางานที่ได้วดั ค่าในการมีอยูข่ องอนุภาคบางอย่างในอากาศ
เธอคิดว่าคําวลี" ความเที่ยงตรงที่ไม่เข้ากันในการวัดค่า "นั้นอาจจะเป็ นวลีตอ้ งตาดึงดูดอย่างมากสาํ หรับผลิตภัณฑ์
โดยข้อเท็จจริ งแล้วคู่แข่งทางการค้าของบริ ษทั รายหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่มีระดับค่าความเที่ยงตรงที่เท่ากันด้วย จวน
(Juan)ซึ่ งเป็ นผูอ้ าํ นวยการด้านวิศวกรรมได้ทราบในแผนการรณรงค์ทางการตลาดของแซนดี้
การตอบ: จวนควรจะบอกให้แซนดี้ได้เลือกใช้คาํ วลีอื่นเนื่องจากวลีที่ได้เสนอนั้นอาจจะทําให้ลูกค้าเข้าใจเป็ นอย่างอื่นได้

ความนับถือ
เราจะปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานของเราด้วยความนับถือและความมีเกียรติและเราจะคงสภาวะสิ่ งแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและเป็ นธรรม
บริ ษทั Teledyne มีความภูมิใจที่ได้มีอตั รากําลังที่หลากหลายและเรายอมรับว่าการที่บริ ษทั จะสามารถดําเนินธุรกิจอย่างประสบผลสําเร็ จได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความช่วยเหลือจากพนักงานทุกระดับ
เราหวังว่าพนักงานของเราจะปฏิบตั ิต่อกันและกันด้วยความมีเกียรติ นับถือและความเป็ นธรรม
เป้ าหมายของเราคือการคงรักษาในสิ่ งแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและเป็ นธรรมที่ซ่ ึ งพนักงานทุกคนได้รับการส่ งเสริ มให้มีส่วนช่วยในความสําเร็ จของบริ ษทั
หัวหน้างานมีความรับผิดชอบพิเศษที่จะให้แน่ใจว่าสิ่ งแวดล้อมการทํางานที่ดีจะคงอยูส่ าํ หรับพนักงานทั้งหมด



หลักปฏิบัตใิ นการจ้ างงาน
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บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบตั ิในการจ้างงานทีรวมไปถึงกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับ การเลือกปฏิบตั ิ ความเป็ นส่ วนตัว การเข้าเมือง
และข้อกําหนดเกี่ยวกับค่าแรงและชัว่ โมงทํางาน
บริ ษทั Teledyne ต้องนับถือและปฏิบตั ิตามกฎหมายการจ้างงานที่บงั คับใช้ในสถานที่ต้ งั ของบริ ษทั ของเราแต่ละแห่ง พนักงานของบริ ษทั Teledyne
ต้องไม่ใช้หรื อเอื้อต่อการใช้แรงงานบงั คับหรื อแรงงานเด็ก
พนักงาน Teledyne ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบตั ิที่ไม่ถูกกฎหมายบนพื้นฐานด้านเชื้อชาติ สี ผวิ ถิ่นกําเนิด ศาสนา เพศ วัย การเบี่ยงเบนทางเพศ สถานะทางทหาร สถานะทหารผ่านศึก
หรื อภาวะทุพพลภาพ บริ ษทั Teledyne มุ่งมุ่นที่จะให้สถานทีทาํ งานนั้นปลอดจากการเลือกปฏิบตั ิ และบริ ษทั จะไม่อดกลั้นต่อพฤติกรรมการเลือกปฏิบตั ิใดๆ
พนักงานของบริ ษทั Teledyne ต้องป้ องกันข้อมูลที่เป็ นความลับที่เกี่ยวกับพนักงานของบริ ษทั และอาจจะเปิ ดเผยได้เพียงเฉพาะข้อมูลดังกล่าวกับคนอื่นๆ
ผูท้ ี่มีธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จาํ เป็ นต้องทราบเท่านั้น พนักงานของบริ ษทั ผูท้ ี่จดั การดูแลในข้อมูลดังกล่าวต้องให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการปกป้ อง การเปิ ดเผย
และการส่ งข้อมูลนั้น
สําหรับในความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นพนักงานของบริ ษทั Teledyne
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดจ้างนั้นต้องให้แน่ใจว่าบุคคลที่ได้จา้ งหรื อบริ ษทั คงไว้น้ นั มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดด้านที่พาํ นักอาศัยที่กฎระเบียบกําหนดไว้และมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตรงตามหน้าที่การทํางานนั้น
พนักงานของบริ ษทั Teledyne ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดชัว่ โมงการทํางานและค่าแรงนั้นต้องให้แน่ใจว่าบริ ษทั Teledyne
ในสถานที่ต้งั ของบริ ษทั ที่พวกเขาปฏิบตั ิงานนั้นปฏิบตั ิงานสอดคล้องเป็ นไปตามกฎหมายเมื่อทําการตัดสิ นใจเหล่านี้



สุ ขภาพและความปลอดภัย
บริ ษทั Teledyne นั้นทุ่มเทที่จะให้มีส่ิ งแวดล้อมการทํางานที่ดีและปลอดภัย พนักงานของบริ ษทั Teledyne
ทั้งหมดจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนวิธีการของสถานที่ทาํ งานของพวกเขาเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ามีสิ่งแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและรายงานสภาวะสิ่ งแวดล้อมการทํางานที่
ไม่ปลอดภัยหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดการบาดเจ็บหรื อการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ทาํ งานนั้น
บริ ษทั พยายามที่จะคงรักษาสภาวะการทํางานที่ปลอดภัยที่ตรงตามมาตรฐานหรื อเกินที่เกี่ยวข้องสําหรับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
พนักงานทั้งหมดมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนวิธีการของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พนักงานของบริ ษทั Teledyne
จะต้องรายงานสภาวะที่ไม่ปลอดภัยและสถานที่ทาํ งานที่มีการบาดเจ็บหรื ออุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
พนักงานที่มีความเป็ นห่วงเกี่ยวกับอาชีวอนามัยหรื อความปลอดภัยหรื อผูซ้ ่ ึ งรับรู้ถึงการบาดเจ็บหรื ออุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ทาํ งานนั้นควรจะแจ้งให้หวั หน้าหรื อตัวแทนบริ ษทั ที่ดูแลในดา้ นอาชีวอนามัยและค
วามปลอดภัยสําหรับโรงงานนั้น หากไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ ในปัญหานั้นพนักงานควรจะรายงานต่อที่ปรึ กษาทัว่ ไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่กาํ กับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อใช้บริ การสายด่วนที่หมายเลข
(877) 666-6968
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั Teledyne มีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษที่จะให้โรงงานที่พวกเขาดุแลบริ หารอยูน่ ้ นั มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
นอกจากนี้พวกเขามีหน้าที่พิเศษที่จะส่ งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั รายงานความเป็ นห่วงด้านอาชีวอนามัยหรื อความปลอดภัยและส่ งเสริ มให้พวกเขาได้เสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งด้านความปลอดภัย
สถานการณ์ : เซลีน่า (Selena) เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายโปรแกรมประจําบริ ษทั Teledyne ในสาขาของเธอ
โครงการใหม่กาํ ลังอยูใ่ นช่วงดําเนินการที่โรงงานและบริ ษทั จากภายนอกได้มีลูกจ้างแบบรับเหมาปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานที่ประกอบการนั้น
เมื่อเธอกําลังเดินไปตามทางเดินห้องโถงนั้นเธอได้พบเห็นพนักงานรับเหมารายหนึ่งกําลังเตรี ยมพร้อมที่จะทํางานกับจุดจ่ายไฟฟ้ าอยู่ ส่วนเพื่อนร่ วมงานอีกคนได้สอบถามเขาว่าถ้าเขาปิ ดเบรกเกอร์ก่อนที่จะเริ่ มงานหรื อไม่
ผรู ้ ับเหมารายนั้นได้ตอบว่าเขาไม่มีเวลาที่จะไปปิ ดเบรกเกอร์เนื่องจากเขามีเวลาเพียงแค่หนึ่งชัว่ โมงที่จะทํางานให้เสร็จ
การตอบ: แม้วา่ เซลีนาจะไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริ ษทั Teledyne ของเธอนี้ก็ตามแต่เธอควรจะดําเนินการบางอย่าง เธอควรจะบอกให้ผรู ้ ับเหมารายนั้นรอก่อนที่เขาจะปฏิบตั ิงานใดๆ
เธอควรจะติดต่อตัวแทนบริ ษทั ที่ดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานเพื่อแก้ไขในสถานการณ์น้ ี



พฤติกรรมการข่ มขู่ คุกคาม และความรุ นแรง
บริ ษทั นั้นมุ่งมุ่นที่จะให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากพฤติกรรมการข่มขู่ การคุกคาม และความรุ นแรง บริ ษทั จะไม่อดกลั้นต่อพฤติกรรมดังกล่าว
พนักงานทั้งหมดมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะรายงานในพฤติกรรมดังกล่าว
พนักงานทั้งหมดจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตนเองในลักษณะแบบมืออาชีพและน่านับถือ จะไม่มีพนักงานคนใดที่จะเกี่ยวข้องในการพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม หรื อก่อความรุ นแรงในสถานทาํ งาน พฤติกรรมข่มขู่
คุกคามหรื อความรุ นแรงที่ได้เกิดขึ้นนอกเขตอํานาจของบริ ษทั แต่เกี่ยวเนื่องกับงานก็ยงั ถูกห้ามด้วยเช่นกัน .
การปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมต่อบุคคลอีกคนหนึ่งที่สร้างสิ่ งแวดล้อมการทํางานที่ทาํ ให้รู้สึกกลัว ไม่เป็ นมิตร หรื อ ขุ่นเคืองนั้นก่อให้เกิดการข่มขู่คุกคาม พฤติกรรมการข่มขูน่ ้ นั รวมไปถึงการกระทําทางกายภาพ
ทางคําพูด หรื อทางข้อความ ซึ่ งรวมไปถึงแต่ไม่จาํ กัดกับการคุกคามทางเพศ การคุกคามทางเพศนั้นรวมไปถึงความพยายามที่จะเริ่ มความสัมพันธ์ทางเพศแบบไม่เป็ นที่ยนิ ดี
การร้องขอในการมีเพศสัมพันธ์ที่โปรดปราน หรื อพฤติกรรมทางคําพูดหรื อทางกายของลักษณะทางเพศอื่นๆ
การคุกคามในรู ปแบบทั้งหมดสามารถแทรกแซงกับการปฏิบตั ิการทํางานของพนักงานหรื อส่ งผลร้ายต่อโอกาสในการจ้างงานของพนักงานและอาจจะเป็ นการผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายท้องถิ่นได้
พนักงานคนใดทีส่ ั งเกตเห็น พบ หรือ ประสบกับพฤติกรรมการคุกคาม ข่ มขู่ หรือความรุนแรงควรรายงานเรื่ องนี้ต่อเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายจริ ยธรรมของโรงงาน ต่ อเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายดูแลทรัพยากรมนุษย์
ต่ อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรื อต่ อทีป่ รึ กษาทัว่ ไปโดยทันที ความประพฤติดังกล่ าวยังสามารถรายงานในลักษณะไม่ ระบุชื่อได้ ผ่านการบริ การสายด่ วน
ได้ ทเี่ บอร์ โทรศัพท์ หมายเลข (877) 666-6969
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สิ่ งเสพติดและแอลกอฮอล์
พนักงานของบริ ษทั Teledyne จะไม่ได้ครอบครอง แจกจ่าย ใช้ หรื อ
อยูภ่ ายใต้อาํ นาจอิทธิ พลของสิ่ งเสพติดที่ผดิ กฎหมายในขณะที่ปฏิบตั ิงานในบริ เวณอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั หรื อในช่วงเวลาการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้พนักงานของบริ ษทั Teledyne จะต้องไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรื อยาที่จาํ หน่ายหน้าเคาน์เตอร์หรื อ
ยาที่แพทย์สง่ั ที่ได้นาํ มาใช้ในทางที่ผดิ ในระหว่างช่วยการปฏิบตั ิงานในเวลาทํางานหรื อในขอบเขตอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั
เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่ งแวดล้อมการทํางานปลอดภัยดังนั้นบริ ษทั Teledyne จึงพยายามรักษาสถานที่ทาํ งานให้ปลอดจากบุคคลที่ความสามารถการตัดสิ นใจนั้นบกพร่ องอันเนื่องมาจากการใช้ของมึนเมาต่างๆ
จะไม่มีพนักงานคนใดของบริ ษทั Teledyne ที่อาจจะครอบครอง แจกจ่าย ใช้ หรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของสารเสพติดที่ผดิ กฎหมายนี้ในขณะเวลาช่วงทํางานหรื อในขอบเขตอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั
นอกจากนี้พนักงาน Teledyne จะต้องไม่ได้อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของแอลกอฮอล์
หรื อยาที่วางจําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ หรื อยาที่แพทย์สง่ั ที่นาํ มาใช้ในทางที่ผดิ ในขณะช่วงเวลาปฏิบตั ิงานหรื อในบริ เวณเขตอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั
ในการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายหรื อการใช้ยาที่จาํ หน่ายหน้าเคาน์เตอร์ หรื อยาแพทย์สงั่ หรื อ แอลกอฮอล์ ที่นาํ มาใช้ในทางที่ผดิ ไม่วา่ จะกระทําที่ใดๆ ก็ตามนั้นจะเป็ นการสกัดกั้นบุคคลๆ
หนึ่งจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของเขาได้อย่างปลอดภัยและอย่างน่าพึงพอใจนั้นจะต้องถูกนํามาสอบสวน ความประพฤติดงั กล่าวอาจจะส่ งผลให้มีการดําเนินการทางวินยั ที่รวมไปถึงการเลิกจ้าง
บริ ษทั Teledyne อาจจะใช้การทดสอบเพื่อตรวจจับสารเสพติดที่ผดิ กฎหมายและอาจจะนําเอากรณี การใช้สารสิ่ งเสพติดที่ผดิ กฎหมายนั้นมามาพิจารณาในการตัดสิ นใจที่เกี่ยวกบั การจ้าง
การต่อสัญญาจ้างอีกครั้ง และการคงสภาพการเป็ นพนักงานได้ดว้ ยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบ
เราจะพยายามที่จะเติบโตและปกป้ องในคุณค่าของบริ ษทั โดยการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และของผูถ้ ือหุน้ อย่างเต็มกําลัง
ผูถ้ ือหุ น้ ของเราเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ในทุกสิ่ งทุกอย่างที่เราได้กระทํานั้นเราจะต้องสร้างความมัน่ ใจและความไว้วางใจและพัฒนาในผลประโยชน์น้ นั ให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็ นพนักงาน
เรามุ่งมัน่ ที่จะกระทําตามวัตถุประสงค์สองประการที่สาํ คัญที่สุดก็คือ :การเติบโตในคุณค่าของบริ ษทั และการปกป้ องในคุณค่าของบริ ษทั เป้ าหมายต่างๆ
เหล่านี้ควรจะให้มีอยูต่ ่อไปโดยการกระทําที่รักษาในผลประโยชน์ของบริ ษทั และดําเนินตามหลักการที่ได้กาํ หนดไว้ในประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจนี้ไว้
ซึ่ งรวมไปถึงการประกอบธุ รกิจของเราในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายและรับผิดชอบเพื่อที่จะพัฒนาในผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นให้มีมากที่สุด



การรายงานการละเมิดทางการเงิน การบัญชี การตรวจสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมูล
เป็ นนโยบายของบริ ษทั ที่จะให้การบันทึกข้อมูลต่างๆ ทางการเงินนั้นมีความเที่ยงตรงและสมบูรณ์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พนักงานของบริ ษทั Teledyne
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่จะให้แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงของบันทึกข้อมูลดังกล่าวและมีหน้าที่แจ้งรายงานในกรณี ที่มีบนั ทึกข้อมูลไม่เที่ยงตรงหรื อกรณี สงสัยว่าจะเกิดการฉ้อโกง
ได้มีการบังคับใชก้ ฎหมายพระราชบญั ญัติ Oxley Act-Sarbanes
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นกฎหมายที่จะปกป้ องนักลงทุนโดยการปรับปรุ งในความเที่ยงตรงและในความเชื่อถือได้สาํ หรับการเปิ ดเผยในขอ้ มูลต่างๆ ของบริ ษทั มหาชน) อาทิ
รายงานการเงินที่กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริ กาว่าด้วยหลักทรัพย์น้ นั ได้กาํ หนดไว้อยูเ่ ป็ นประจํา (บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะให้บนั ทึกข้อมูลต่างๆ
ของบริ ษทั นั้นมีความเที่ยงตรงและสมบูรณ์และพนักงานของบริ ษทั Teledyne จะต้องให้แน่ใจว่างบทางการเงินนั้นตรงเวลาและไม่มีลกั ษณะไม่ตรงประเด็น
บันทึกข้อมูลทั้งหมดต้องสะท้อนให้เห็นในความจริ งและลักษณะที่สมบูรณ์ของธุรกรรมแต่ละธุ รกรรมอย่างเที่ยงตรง
บริ ษทั ห้ามมิให้ใส่ ขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่ตรงประเด็นลงในบันทึกของเราและให้ยดึ หลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ ไป
เนื่องจากหุ น้ ของบริ ษทั มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กาดังนั้นพนักงานทั้งหมดจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ Oxley Act-Sarbanes
ไม่เกี่ยวกับว่าสถานที่ต้ งั ที่พนักงานปฏิบตั ิงานนั้นจะอยูท่ ี่ใดก็ตาม
นโยบายของบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี้ :
•
•
•
•
•

จะต้องไม่มีเงินทุนที่ไม่ได้เปิ ดเผยหรื อไม่ได้บนั ทึกหรื อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จะไม่ได้จดั ทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
จะต้องไม่มีการใส่ ขอ้ มูลที่ผดิ หรื อไม่ตรงประเด็นที่ได้จดั ทําขึ้นในบัญชีหรื อในบันทึกข้อมูลของบริ ษทั เพื่อเหตุผลใดๆ
จะต้องไม่มีพนักงานคนใดที่จะช่วยในการจัดเตรี ยมการใดๆ ที่ส่งผลในการใส่ ขอ้ มูลที่ผดิ หรื อไม่ตรงประเด็นนี้
จะต้องไม่มีการจ่ายชําระเงินหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ของบริ ษทั ที่ได้ชาํ ระโดยปราศจากการได้รับการอนุมตั ิที่จาํ เป็ นก่อนและโดยปราศจากเอกสารที่สนบสนุ
ั น
จะไม่มีการชําระเงินหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่ได้จดั ทําขึ้นหากการชําระเงินหรื อค่าใช้จ่ายในบางส่ วนนั้นได้นาํ ไปใช้โดยตรงหรื อโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารสนับสนุนนั้น

บริ ษทั Teledyne ให้มีคณะกรรมการดูแลกํากับการไม่เปิ ดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติซาร์ เบนส์-อ็อกซ์ลีย ์ ในบรรดาภารกิจต่างๆ
ของคณะกรรมการนั้นคณะกรรมการมุ่งมุ่นที่จะเป็ นทรัพยากรเพิม่ เติมบริ การกับพนกั งานที่จะสามารถหยิบยกปัญหาต่างๆ มาซักถามในคําถามที่เกี่ยวกับการบัญชี
การตรวจสอบบัญชี การควบคุมภายในและการเปิ ดเผยข้อมูล พนักงานรายหนึ่งมีขอ้ คําถามหรื อความเป็ นห่วงเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวสามารถใช้บริ การสายด่วนที่หมายเลข (877) 666-6968
เพื่อที่จะสื่ อสารในความเป็ นห่วงนี้ไปยังคณะกรรมการ นอกจากนี้ยงั สามารถติดต่อคณะกรรมการได้โดยการเขียนจดหมายไปที่ที่อยู่ :
osure CommitteeOxyley Discl-Teledyne Sarbanes
Teledyne Technologies Incorporated
Comino Dos Rios 1049
Thousand Oaks, CA91360
การบันทึกทางการเงินประเภทหนึ่งที่สาํ คัญก็คือการรายงานการใช้เวลาทํางานของพนักงานซึ่ งส่ งผลต่อหน้าที่หลายประการในบริ ษทั อาทิ ระบบการจ่ายเงินเดือนและการแจ้งบิลโดยตรงไปยังลูกค้า
ตามสัญญาการว่าจ้างกับภาครัฐนั้นการส่ งบิลแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้องโดยการคิดคํานวณเวลาที่ไม่ถูกต้องนั้นถือเป็ นการละเมิดทางอาญา
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พนักงานแต่ละคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการายงานเวลาที่ได้ทาํ งานต้องรายงานเวลาทํางานของพนักงานอย่างเที่ยงตรงด้วยจํานวนตัวเลขที่เหมาะสม
สถานการณ์ : โนรา) เป็ นผูจ้ ดั การด้านการจัดส่ งของสําหรับบริ ษทั Teledyne ในสาขาบริ ษทั ของเธอ เป็ นวันสุ ดท้ายของไตรมาส
เธอไดร้ ับโทรศัพท์จากสํานักงานหนึ่งจากผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและสอบถามว่าการจัดส่ งของรายการหนึ่งจะเสร็ จเรี ยบร้อยภายในวันนั้นหรื อไม่ โนราตอบไปว่าการจัดส่ งของรายการนั้นจะไม่พร้อม
เมื่อเธอกําลังจะเลิกงาน โนราได้ยนิ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายบอกกับเพื่อนร่ วมงานไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับโบนัสในไตรมาสนั้นเนื่ องจากจะรวมเอาการขนส่ งสิ นค้าชุดนี้ไว้ในรายการส่ งของที่ได้ส่งไป ในเดือนนี้ ดว้ ย
การตอบ: โนราควรจะรายงานสถานการณ์น้ ีให้หวั หน้างานของเธอได้รู้ นัน่ ก็คือ หัวหน้าการเงินของบริ ษทั เจ้าหน้าที่ฝ่ายจริ ยธรรม ที่ปรึ กษาทัว่ ไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
หรื อใช้บริ การสายด่วน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (877) 666-6968
พนักงานทีม่ ีข้อมูลเกีย่ วกับเงินทุน หรื อสินทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ บันทึกรายการ หรือการกระทําทีล่ ะเมิดในด้ านการทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี การควบคุมภายใน
หรื อการเปิ ดเผยต้ องรายงานทันทีให้ คณะกรรมการกํากับดูแลการไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลตามพระราชบัญญัติซาริเบนส์ -อ็อกซ์ ลีย์
หรื อต่ อเจ้ าหน้ าทีค่ นใดทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในทรัพยากรด้ านจริ ยธรรมทีไ่ ด้ แสดงไว้ ในหน้ า 2



บันทึกทางธุรกิจที่เทีย่ งตรง
เป็ นนโยบายของบริ ษทั ที่จะให้บนั ทึกทางธุรกิจมีความเที่ยงตรง พนักงานจะต้องให้แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงในบันทึกรายการต่างๆ ที่พนักงานได้จดั ทําขึ้น
พนักงานของบริ ษทั Teledyne ต้องให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้บนั ทึกนั้นมีความเที่ยงตรงในเอกสารบันทึกรายการทางธุรกิจต่างๆ ของบริ ษทั จะต้องไม่มีพนักงานของบริ ษทั Teledyne
ที่จะสร้างบันทึกทางธุรกิจที่ผิดหรื อยินยอมให้มีพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น พนักงานของบริ ษทั Teledyne
ผูท้ ี่รับรู ้ในเหตุการณ์การปลอมแปลงหรื อจัดทําเอกสารบันทึกที่ผดิ นั้นต้องรายงานให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ที่ปรึ กษาทัว่ ไปให้ทราบ หรื อใช้บริ การสายด่วน
การปลอมแปลงเอกสารต่ างๆ จะทําให้ บริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องนั้นเจอกับบทลงโทษทางอาญาได้ ที่รวมไปถึงการถูกปรั บและการจําคุก จะไม่ มีพนักงานของบริษทั Teledyne
เกียวข้
่ องในพฤติกรรมดังกล่ าว

การให้ ความร่ วมมือในการสอบสวน
พนักงานทุกคนต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้ความร่ วมมือกับการสอบสวนหรื อการร้องขอข้อมูลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั หรื อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีต่างๆ
พนักงานของบริ ษทั Teledyne
มีหน้าที่ที่จะต้องให้ความร่ วมมือเมื่อมีการร้องขอในข้อมูลที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั หรื อผูต้ รวจสอบบัญชีได้ร้องขอหรื อเมื่อได้รับการร้องขอตามหลักการเพื่อขอข้อมูลโดยหน่วยงานรัฐที่ได้ร้องขอทางบริ ษทั
จะต้องไม่มีพนักงานของบริ ษทั Teledyne ที่จะปลอมแปลง ทําลาย หรื อ ปิ ดบงั เมื่อได้มีการร้องขอในเอกสารดังกล่าว นอกจากนี้จะต้องไม่มีพนักงานของบริ ษทั Teledyne
รายใดที่จะสร้างงบที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่ตรงประเด็น หรื อระงับยับยั้งการส่ งข้อมูลให้กบั ทางฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบบัญชี หรื อผูต้ รวจการ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานรายใดที่รับรู้ในพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องรายงานให้ที่ปรึ กษาทัว่ ไปได้รับทราบ
เป็ นนโยบายของเราที่จะให้ความร่ วมมือตามคําร้องขอของผูต้ รวจสอบจากหน่วยงานรัฐในทุกระดับในทุกที่ต้งั ของบริ ษทั
ในขณะเดียวกันพนักงานของบริ ษทั ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุม้ ครองความปลอดภัยจากกฎหมายที่บงั คับใช้ซ่ ึ งอาจจะรวมไปถึงการเป็ นตัวแทนการให้คาํ ปรึ กษาหรื อให้ขอ้ มูลเมื่อผูต้ รวจสอบต้องการข้อมูลเกี่ยวกับก
ารประกอบการของบริ ษทั สําหรับการดําเนินการหรื อเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการสอบสวน เพื่อให้บริ ษทั สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมตัวแทนใดๆ ของหน่วยงานของรัฐใดๆ
ผูท้ ี่ร้องขอการสัมภาษณ์พนักงานรายหนึ่งรายใดหรื อต้องการข้อมูลของบริ ษทั สําเนาของเอกสารของบริ ษทั หรื อการเข้าไฟล์ขอ้ มูลของบริ ษทั นั้นควรจะส่ งเรื่ องไปยังที่ปรึ กษาทัว่ ไป
นอกจากนี้พนักงานที่ได้รับใบแจ้งจากหน่วยสอบสวนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั นั้นต้องติดต่อที่ปรึ กษาทัว่ ไปโดยทันที
การทําลายหรื อกีดกันเอกสารหรือเกี่ยวข้ องในความประพฤติทจี่ ะกีดกันมิให้ การสอบสวนของรั ฐทําให้ บริษัทและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องอาจจะประสบกับโทษทางอาญาทีร่ วมไปถึงการถูกปรับและการจําคุก
จะต้ องไม่ มีพนักงาน Teledyne รายใดทํากระทําในพฤติกรรมดังกล่ าว



การปกป้ องในทรัพย์ สิน เอกสารบันทึกและข้อมูล
บริ ษทั Teledyne จะประกอบธุรกิจในลักษณะที่ให้แน่ใจว่ามีการคุม้ ครองปกป้ องในทรัพย์สิน เอกสารบันทึก และข้อมูลของบริ ษทั
〉

การปกป้ องทรั พย์ สินและการใช้ ทรั พย์ สินของทางบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ น้ คือผูเ้ ป็ นเจ้าของในทรัพย์สินของบริ ษทั โดยแท้จริ งและเราแต่ละคนนั้นมีภาระหน้าที่ที่สาํ คัญที่จะปกป้ องและอนุรักษ์ไว้ซ่ ึ งคุณค่าในทรัพย์สินเหล่านั้น ดังนั้นพนักงานของบริ ษทั
Teledyne แต่ละคนจะต้องให้แน่ใจว่าทรัพย์สิน เอกสารบันทึกและข้อมูลของบริ ษทั มีความปลอดภัยจากการเป็ นสิ่ งที่ไม่มีค่า ทําลาย โจรกรรม หรื อการสู ญเสี ยในรู ปแบบอื่นๆ
ภาระผูกพันนี้ได้รวมไปถึงการเข้ามามีส่วนที่จะปกป้ องในทรัพย์สินเหล่านั้นและรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ดา้ นความมัน่ คงประจําโรงงาน Teledyne ของท่าน
ทรัพย์สินของบริ ษทั ควรจะนํามาใช้เฉพาะในวัตถุประสงค์ทางด้านธุ รกิจเท่านั้น ยกเว้นในกรณี ที่ซ่ ึ งการนําไปใช้ในกรณี ส่วนตัวนั้นได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายของบริ ษทั เท่านั้น

ข้ อมูลลับของบริ ษทั
่ ่
เป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับพนักงานของบริ ษทั ที่จะปกป้ องในข้อมูลลับของบริ ษทั และปฏิเสธที่จะเข้าถึงในข้อมูลลับนั้นอยางไมเหมาะสม
ข้อมูลลับหรื อข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ของเราและข้อมูลของบริ ษทั อื่นๆ ที่รวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้นาํ มาเปิ ดเผยโดยทัว่ ไปและข้อมูลที่อาจจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับคู่แข่ง
เราควรจะตื่นตัวอยูเ่ สมอต่อการเปิ ดเผยแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในการพูดคุยสนทนาหรื อในความสัมพันธ์ทางธุรกิจทัว่ ไปกับผูจ้ ดั หาและลูกค้า
การปกป้ องรักษาในความลับทางการค้าของ ความเป็ นกรรมสิ ทธิ์ และข้อมูลลับต่างๆ ของบริ ษทั น้ นั จะมีข้ นั ตอนต่างๆ อาทิ
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dyne ที่จะเปิ ดเผยในข้อมูลแก่บุคคลที่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ลูกจ้างแต่ละคนต้องปฏิบตั ิในข้อตกลงการเก็บข้อมูลเป็ นความลับภายใต้ภาระหน้าที่ที่จะต้องปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั Teledyne
ต่อไปจนกระทัง่ พนักงานสิ้ นสุ ดสัญญาการจ้างงานกับบริ ษทั Teledyne

〉

การบริหารจัดการเอกสารบันทึกทางธุรกิจ
เอกสารบันทึกต่างๆ ทางธุรกิจจะต้องสอดคล้องตามนโยบายด้านการบริ หารจัดการกับบันทึกของบริ ษทั

〉

หนังสือแจ้ งการยึดหน่ วงเอกสาร
พนักงานของบริ ษทั eTeledyn อาจจะได้รับชี้แนะให้คงรักษาบนั ทึกต่างๆ ไว้ในส่ วนที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีฟ้องร้องหรื อการสอบสวนต่างๆ เป็ นสิ่ งสําคัญที่พนักงานของบริ ษทั Teledyne
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อชี้แนะดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด พนักงานของบริ ษทั Teledyne
รายใดผูท้ ี่ได้รับการชี้แนะให้เก็บรักษาข้อมุลไว้ซ่ ึ งเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีฟ้องร้องหรื อเกี่ยวข้องกับการสอบสวนนั้นควรจะต้องเก็บรักษาเอกสารหรื อไม่ทาํ ลายในเอกสารบันทึกดังกล่าว

บริ ษทั ห้ ามโดยเด็ดขาดมิให้ มีการโจรกรรม ฉ้ อฉล หรือการละเมิดกฎหมายในลักษณะอื่นทีค่ ล้ ายกันนี้
พนักงานรายใดทีร่ ั บทราบในการโจรกรรมหรื อการฉ้ อฉลโดยทีไ่ ม่ เกีย่ วกับมูลค่ าของสิ่งนั้นต้ องแจ้ งรายงานเรื่องนี้ให้ หัวหน้ างานหรือเจ้ าหน้ าทีค่ นใดคนหนึ่งดังทีไ่ ด้ แสดงไว้ ในหน้ า 2
่
ดต่ อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
ในส่ วนทรั พยากรบุคคลด้ านจริยธรรมนั้น หัวหน้ างานผู้ทรี่ ้ ูในพฤติกรรมดังกลาวควรติ
หรื อต่ อทีป่ รึ กษาทัว่ ไปให้ ทราบโดยทันที การกระทําดังกล่ าวจะนํามาสู่ กระบวนการสอบสวนและจะมีการดําเนินการทางวินัยซึ่งอาจจะรวมไปถึงการเลิกจ้ าง
พนักงานของบริ ษทั ทัง้ หมดต้ องให้ ความร่ วมมือกับการสอบสวน บริษทั Teledyne จะไม่ อดกลั้นต่ อพฤติกรรมการแก้ แค้ นเอาคืนกับพนักงานที่รายงานการฉ้ อฉล การโจรกรรม การทําให้ ไร้ ค่า
หรื อการใช้ ทรั พย์ สินของบริ ษทั ในทางทีผ่ ิด



การใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบอิเลคทรอนิกส์ ของบริษทั
คอมพิวเตอร์ของบริ ษทั และระบบอิเล็กทรอนิ กส์โดยหลักๆ จะนํามาใช้สาํ หรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและจะไม่นาํ มาใช้ในวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่ อสารของบริ ษทั เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั และโดยหลักแล้วจะต้องนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ระบบเหล่านี้รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ อีเมล์ การเข้าถึงระบบอินทราเน็ต
และอินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์ เครื่ องมือเคลื่อนที่ และระบบการรับฝากข้อความเสี ยง
ระบบดังกล่าวควรนํามาใช้เฉพาะในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้นยกเว้นในกรณี ที่ซ่ ึ งนโยบายบริ ษทั ได้อนุญาตให้ใช้ได้ในส่ วนบุคคล
ระบบดังกล่าวไม่ควรนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมที่รวมไปถึง
•
•
•
•
•

การส่ งข้อความที่แสดงการคุกคาม ข่มขู่ สร้างความขุ่นเคือง เลือกปฏิบตั ิ หรื อการแสดงการเหยียดหยาม หรื อข้อความตลก
การติดตั้งการร่ วมใช้ในไฟล์หรื อเครื อข่ายระหว่างเพื่อนกับเพื่อน
การประพฤติทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ไม่มีจริ ยธรรมหรื อผิดกฎหมายต่างๆ
การใช้ระบบดังกล่าวเพื่อกิจส่ วนตัวที่มากเกินไปในระหว่างชัว่ โมงทํางาน
การดาวน์โหลดวัสดุที่มีลิขสิ ทธิ์

การดูแลเอาใจใส่ เช่นเดียวกันนี้ ควรจะกระทําในการเขียนอีเมล์ ข้อความด่วน และข้อความต่างๆ ที่ได้ทาํ ในการเขียนในเอกสารอื่นๆ ของบริ ษทั
ข้อความอิเลคทรอนิกส์น้ นั เป็ นบันทึกแบบลายลักษณ์อกั ษรที่คงทนและสามารถกูค้ ืนได้ที่สามารถคัดลอกและส่ งต่อได้ทวั่ โลกได้โดยที่ได้รับความยินยอมของท่าน นอกจากนี้อาจจะเป็ นข้อมูลของบริ ษทั อีกด้วย
พนักงานของบริ ษทั Teledyne ไม่ ควรคาดหวังในความเป็ นส่ วนตัวในการติดต่ อสื่อสารหรื อในข้ อมูล ส่ วนตัวหรือทีไ่ ด้ เก็บหรื อได้ ส่งผ่ านการสื่ อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ ของบริษัท
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะตรวจตราในการใช้ ทรัพยากรเหล่ านี้และการเข้ าถึงและเปิ ดเผยในข้ อมูลทีไ่ ด้ เก็บหรือส่ งผ่ านระบบดังกล่ าวนี้
บริ ษทั อาจจะดําเนินการตรวจดูด้วยเหตุผลทางธุรกิจทีส่ มควรและทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายทีบ่ ังคับใช้



การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบุคคลภายใน
จะไม่มีพนักงาน Teledyne คนใดทจะเกี
ี่ ่ยวข้องหรื อเอ้ืออํานวยในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายในที่รวมไปถึง" การแนะ "ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นๆ
ในช่วงการจัดจ้างของพนักงานของบริ ษทั Teledyne นั้นมักจะทราบในข้อมูลลับ ข้อมูลด้านกรรมสิ ทธิ์ หรื อข้อมูลที่พิเศษส่ วนตัวที่เกี่ยวกับลักษณะที่มีนยั สําคัญของธุรกิจของบริ ษทั
ข้อมูลดังกล่าวอาจจะรวมไปถึงผลลัพธ์ทางการเงิน การพัฒนาทางเทคโนโลยี การได้มาซึ่ งหุน้ หรื อการซื้ อกิจการที่อาจจะเป็ นไปได้ และเรื่ องราวที่สาํ คัญอื่นๆ คล้ายๆ กันนี้ พนักงานบริ ษทั Teledyne
ยังอาจจะทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่คล้ายกันนี้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผูจ้ ดั หา หรื อหุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจของบริ ษทั Teledyne
การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ซ้ื อขายหุน้ ด้วยการใช้ขอ้ มูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ) หรื อเรี ยกว่า" ข้อมูลภายใน ("หรื อ" แนะ "ข้อมูลภายให้บุคคลอื่นๆ ทราบ ข้อมูลนั้นถือเป็ น" วัสดุ "
หากข้อมูลนั้นสามารถส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนที่จะซื้ อ ขาย หรื อ ถือหุ น้ ของบริ ษทั หรื อหุ ้นของลูกค้า ผูจ้ ดั หา หรื อหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจของเรา ข้อมูลเป็ น" ข้อมูลภายใน "
จนกระทัง่ ได้มีการนําข้อมูลนั้นไปเปิ ดเผยแก่สาธารณชนและมีเวลาที่เพียงพอที่จะผ่านไปสําหรับตลาดซื้อขายหุน้ ที่จะได้รับข้อมูลหรื อกระทํากับข้อมูลนี้
รู ปแบบของข้อมูลภายในที่มกั พบทัว่ ไปบางรู ปแบบได้นาํ มาแสดงไว้ดา้ นล่างนี้
•
•

การประมาณค่ารายรับ หรื อการเปลี่ยนแปลงในการประมาณค่ารายรับ
การแตกหุน้
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•
•
•
•
•
•
•
•

การชนะหรื อแพ้ประมูลโครงการสัญญาจ้างขนาดใหญ่
การซื้ อกิจการที่อาจจะเกิดขึ้นได้
การควบกิจการ
การค้นพบทางเทคนิคที่สาํ คัญๆ
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในตําแหน่งทางการแข่งขัน
การดําเนิ นคดีสาํ คัญๆ
ธุ รกรรมทางการเงินที่สาํ คัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยธุรกิจหรื อสายการผลิตที่มกั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้สาธารณชนได้รับทราบ

พนักงานบริ ษทั Teledyne ยังต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั Teledyne ที่เกี่ยวกับการซื้ อขายหุ น้ ซึ่ งรวมไปถึงข้อจํากดเกี่ยวกับว่าจะสามารถซื้ อขายหุน้ บริ ษทั ได้เมื่อไหร่ และอย่างไร
เมื่อไหร่ ที่ตอ้ งมีการซื้อขายหุ ้นแบบพรี เคลียแรนซ์ และในลักษณะที่คล้ายๆ กันนี้
พนักงานของบริ ษทั ผูซ้ ่ ึ งไม่แน่ใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการการซื้อขายหุน้ โดยบุคคลภายในนั้นควรจะขอคําแนะนําจากที่ปรึ กษาทัว่ ไปของบริ ษทั
สถานการณ์ : เอเลน (Ellen) เป็ นวิศวกรอาวุโสด้านงานวิจยั ที่บริ ษทั Teledyne
เอเลนและทีมงานของเธอได้พฒั นาเทคโนโลยีใหม่ข้ ึนที่ทาํ ให้บริ ษทั เชื่อว่าจะทําให้เป็ นเทคโนโลยีช้ นั นําในงานด้านวิจยั และสร้างรายได้ ในช่วงการคืนสู่ เหย้าของวิทยาลัยของเธอ
เพื่อนในห้องเรี ยนของเธอได้สอบถามเธอเกี่ยวกับงานของเธอ เธอสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการค้นพบที่ยงิ่ ใหญ่ในงานของเธอเมื่อเร็ วๆ นี้ได้หรื อไม่ ?
คําตอบ: ไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบทางเทคนิคที่สาํ คัญนี้ไม่ได้เป็ นเพียงแค่ขอ้ มูลลับและกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั Teledyne
เท่านั้นแต่ยงั ถือว่าเป็ นข้อมูลที่ไม่ใช่สิ่งสาธารณะในลักษณะที่อาจจะสามารถส่ งผลกระทบต่อการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ด้วย
พนักงาน Teledyne ผู้ซึ่งทราบในข้ อมูลภายในเกีย่ วกับบริษทั Teledyne อาจจะไม่ สามารถทีจ่ ะซื้อหรือขายหุ้นของบริษทั Teledyne ได้และอาจจะไม่ สามารถ "แนะ.
ข้ อมูลนี้ให้ คนอืน่ ๆได้ร้ ูทรี่ วมไปถึงสมาชิกในครอบครัวหรือเพือ่ น พนักงานของบริษทั Teledyne ยังไม่ ควรจะพูดคุยในข้ อมูลภายในนีก้ บั พนักงานผู้ทไี่ ม่ จาํ เป็ นต้ องรู้ในข้ อมูลนี้เพือ่ การปฏิบตั ิงานของบุคคลนั้น
การเปิ ดเผยในข้ อมูลภายในเพียงเท่ านั้นก็อาจจะทําให้ ผ้ ทู เี่ ปิ ดเผยข้ อมูลและผู้ทไี่ ด้ รับข้ อมูลต้ องเจอกับการลงโทษทางอาญาได้ โดยข้ อจํากัดเหล่ านี้ยงั บังตบั ใช้ กบั หุ้นของลูกค้ า ผู้จดั หา
หรือหุ้นส่ วนทางธุรกิจเกีย่ วกับผู้ทพี่ นักงานของ Teledyne ได้ ล่วงรู้ในข้ อมูลภายในของเขาเหล่ านั้นด้ วย



การขัดแย้ งในผลประโยชน์ บริษทั
พนักงานบริ ษทั Teledyne
ต้องพยายามหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่เหตุการณ์ความขัดแย้งหรื อแสดงให้เห็นความขัดแย้งต่อหน้าที่ของพวกเขาในหน้าที่จะปกป้ องในผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
การปฏิบตั ิการทางธุ รกิจที่สร้างชื่อเสี ยงได้น้ นั จะต้องมีการประเมินตัดสิ นที่ดี ความซื่ อสัตย์และมีมาตรฐานทางจริ ยธรรมที่สูงตลอดเวลา
เหตุผลอย่างหนึ่งสําหรับความสําเร็ จของบริ ษทั ก็คือพนักงานของเราตัดสิ นใจทางธุรกิจที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป็ นเอกเทศในผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
พนักงานของบริ ษทั ต้องหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งหรื อปรากฎว่าจะมีความขัดแย้งกับหน้าที่ของพวกเขาในการรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ไว้
โดยทัว่ ไปแล้วการขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั นั้นสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลของพนักงานหรื อของครอบครัวของพวกเขามาแทรกแซงกับความสามารถของพวกเขาที่จะทําตัดสิ นใจทา
งธุ รกิจที่ดีในนามบริ ษทั นอกจากนี้พนักงานยังต้องทราบได้ถึงสถานการณ์ที่ซ่ ึ งอาจจะมีการแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งนี้
ตัวอย่างของสถานการณ์ที่สามารถลดความน่าเชื่อถือของบริ ษทั หรื อของพนักงานให้มีความน่าชื่อถือน้อยลงได้

〉

กิจกรรมภายนอก
ตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างที่แสดงถึงความขัดแย้งในผลประโยชน์บริ ษทั
•
•
•
•

〉

การจ้างงานภายนอกบริ ษทั ที่รวมไปถึงการประกอบงานอิสระ
การทํางานให้กบั คณะกรรมาธิการของอีกบริ ษทั หนึ่ง
สถานการณ์ที่ซ่ ึ งพนักงานรายหนึ่งที่ซ่ ึ งเพื่อนสนิทของพนักงานรายนี้หรื อสมาชิกในครอบครัวหรื อบริ ษทั ๆ
หนึ่งที่บุคคลดังกล่าวเป็ นเจ้าของในกิจการนั้นจะทํากําไรโดยส่ วนตัวโดยจากธุ รกรรมทางธุ รกิจกับบริ ษทั
สถานการณ์ที่ซ่ ึ งพนักงานรายหนึ่งยอมรับโอกาสทางธุ รกิจที่พนักงานได้เรี ยนรู้โดยจากการจ้างงานของเขาที่ได้ทาํ งานกับบริ ษทั หรื อโดยจากการใช้ทรัพยากรของบริ ษทั นั้น

การรั บของขวัญและสิ่งกํานัล
อีกประเภทหนึ่งของความขัดแย้งในผลประโยชน์บริ ษทั ที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพนักงานรายหนึ่งได้รับสิ่ งของที่มีค่าจากลูกค้าหรื อผูจ้ ดั หาของบริ ษทั
พนกั งานผผูท้ าํ งานเกี่ยวข้องโดยตรงกับผูจ้ ดั หาและผูร้ ับเหมาของบริ ษทั นั้นจะต้องพยายามอย่างยิง่ ที่จะไม่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยแท้จริ งหรื อความขัดแย้งที่ชดั แจ้งดังกล่าว
พนักงานบริ ษทั Teledyne
สามารถที่จะยอมรับการเลี้ยงอาหารและเครื่ องดื่มที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและในระดับพอประมาณหรื อยอมรับสิ่ งของที่ให้เพื่อการโปรโมทสิ นค้าที่มีมูลค่าสมเหตุสมผลจากลูกค้าหรื อผูจ้ ดั หาของบริ ษทั ได้
การเลี้ยงอาหาร เครื่ องดื่มและการให้สิ่งของเพื่อการโปรโมทสิ นค้านั้นไม่ควรจะมีความถี่มากเกินไปหรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่หวังความได้เปรี ยบทางธุ รกิจที่ไม่เหมาะสม
ของขวัญที่อยูใ่ นรู ปแบบของเงินตรา หรื อหลักทรัพย์อาจจะไม่สามารถรับได้เลย
พนักงานของบริ ษทั Teledyne ไม่อาจที่จะร้องขอของขวัญ การเลี้ยงมื้ออาหาร หรื อสิ่ งของที่มีค่าอื่นๆ จากลูกค้า ผูจ้ ดั หาหรื อหุ น้ ส่ วนทางธุรกิจของบริ ษทั
พนักงานผูท้ ี่ได้รับการเสนอให้ในของขวัญหรื อสิ่ งของที่มีมูลค่าที่ไม่ตรงตามที่กาํ หนดไว้ในแนวทางนี้ควรจะปฏิเสธการเสนอให้น้ นั
หากของขวัญได้ถูกจัดส่ งมาก่อนก็สามารถปฏิเสธได้โดยสามารถจัดส่ งคืนของขวัญนั้นได้
หากในทางปฏิบตั ิแล้วไม่สามารถที่จะส่ งคืนของขวัญนั้นได้พนักงานรายนั้นควรขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริ ยธรรมของโรงงานที่พนักงานประจําอยู่
ในหลายกรณี อาจจะเหมาะสมที่จะบริ จาคของขวัญดังกล่าวหรื อใช้ของขวัญดังกล่าวเพื่อเป็ นประโยชน์สาํ หรับพนักงานคนอื่นๆ ในโรงงานของบริ ษทั Teledyne ได้
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นอกจากนี้พนักงานยังต้องหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่อาจจะส่ งผลร้ายหรื อจะทําให้เกิดผลกระทบต่อการพิจารณาตัดสิ นหรื อการกระทําของพนักงานรายนั้นได้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อบริ ษทั
ซึ่ งรวมไปถึงแต่ไม่จาํ กัดกับการจ้างงาน การแต่งตั้ง
หรื อการควบคุมดูแลโดยตรงหรื อโดยอ้อมแก่สมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อนสนิทหรื อการเข้าไปมีความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับพนักงานผูห้ นึ่งผูซ้ ่ ึ งมีความสัมพันธ์ที่จะต้องขึ้นตรงต่อท่านในการทํางานนั้น
ใครก็ตามที่ได้พบว่ามีความขัดแย้งในผลประโยชน์เกิดขึ้นจะต้องเปิ ดเผยในสถานการณ์น้ นั แก่หวั หน้างานหรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั หรื อรายงานเรื่ องนี้ ผา่ นบริ การสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ (877)
666-6968

นักงานของบริ ษทั Teledyne ต้องรายงานให้หวั หน้างานได้ทราบในสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแข้งในผลประโยชน์น้ ี โดยทันที
หัวหน้างานของบริ ษทั Teledyne มีหน้าที่ที่จะต้องขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริ ยธรรมในท้องถิ่น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อที่ปรึ กษาทัว่ ไป
จะต้องไม่่มีพนักงานคนใดที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยการบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งที่ซ่ ึงเขาเป็ นผูจ้ ดั หาหรื อเป็ นลูกค้าของบริ ษทั หรื ออาจจะแสวงหาในผลกําไรส่ วนตัวในโ
อกาสธุรกิจที่อาจจะยังเป็ นผลประโยชน์ของบริ ษทั ด้วยเว้นแต่วา่ พนักงานรายนั้นจะได้รับการอนุมตั ิจากที่ปรึ กษาทัว่ ไปของบริ ษทั
มักจะเป็ นการเหมาะสมสําหรับพนักงานทีจ่ ะขอรับคําแนะนําในสถานการณ์ ทซี่ ึ่งได้ รับของขวัญ เลี้ยงมื้ออาหารหรื อสิ่ งทีใ่ ห้ ความเพลิดเพลินจากลูกค้ า
ผู้จัดหาหรื อหุ้นส่ วนทางธุรกิจหรือในสถานการณ์ ทซี่ ึ่งของขวัญนั้นได้ จัดส่ งมาให้ พนักงานรายนั้น
เพือ่ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ความขัดแย้งในผลประโยชน์ นี้บริษทั จึงห้ ามมิให้ พนักงานของบริษทั Teledyne จากการรั บของขวัญหรือสิ่งกํานัลทีม่ ีมูลค่ าจากผู้จัดหา
หรื อลูกค้ าของบริ ษัททีอ่ าจจะมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้จัดหาหรื อลูกค้ ารายนั้นได้ ตัวอย่ างของสิ่ งของหรือของขวัญนี้รวมไปถึงเงินสด หรื อสิ่ งที่เทียบเท่าได้ กบั เงินสด มื้ออาหาร
เครื่ องดื่ม การจัดหาทีพั่ ก สิ่ งทีใ่ ห้ ความบันเทิง การขนส่ ง ข้ อเสนอการจ้ างงาน เงินกู้ หรือรายการสิ่ งของอื่นๆ ทีม่ ีมูลค่ าทีอ่ าจจะมีิอิทธิพลต่ อพฤติกรรมหรื อกระบวนการตัดสินใจของพนักงานนั้นได้



สื่ อสั งคม
เมื่อใช้สื่อสังคมนั้นพนักงานของบริ ษทั Teledyne ต้องมีความเป็ นธรรมและเอ้ือเฟื้ อต่อพนักงานของบริ ษทั Teledyne ทั้งหมดและผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
แม้วา่ บริ ษทั จะเคารพในสิ ทธิ ของพนักงานในการใช้สื่อสังคมก็ตามแต่ผทู้ ี่โพสต์ขอ้ ความที่ไม่เหมาะสมที่รวมถึงสิ่ งที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ การคุกคาม การข่มขู่ในความรุ นแรง
หรื อความประพฤติที่ผดิ กฎหมายจะนําไปสู่ การดําเนินการทางวินยั ซึ่ งอาจจะถึงขั้นการเลิกจ้างได้
พนักงานควรจะพึงระลึกไว้วา่ พวกเขานั้นมีโอกาสที่จะแก้ไขในคําบ่นกล่าวที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดีกว่าโดยการจัดการกับข้อบ่นกล่าวหรื อปั ญหาเหล่านี้โดยตรงมากกว่าที่จะโพสต์ขอ้ ความไว้ในช่องทางสื่ อสังคมนั้
น
พนักงานไม่ควรจะโพสต์ขอ้ มูลใดๆ ที่พวกเขารู้ดีวา่ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบริ ษทั Teledyne พนักงานเพื่อนร่ วมงาน ลูกค้า ผูจ้ ดั หา บริ ษทั คู่แข่ง หรื อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั อื่นๆ
ไม่วา่ กิจกรรมนั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินหรื อเวลาของบริ ษทั หรื อไม่ก็ตาม
สถานการณ์ : มาร์ ธา (Martha) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นพนักงานบริ ษทั Teledyne
รู ้สึกโกธรหัวหน้างานของเธอสําหรับการไม่อนุ ญาตให้เธอลาหยุดเพิ่มเพื่อที่วา่ เธอจะสามารถไปเยีย่ มแฟนหนุ่มของเธอผูซ้ ่ ึ งอาศัยอยูค่ นละรัฐได้
มาร์ ธาตัดสิ นใจที่จะแก้แค้นโดยการโพสต์ขอ้ ความลงในเว็บบล็อคของเธอว่าหัวหน้างานของเธอนั้นได้กระทําการอันเป็ นการฉ้อฉลกับพนักงานสําคัญๆ คนอื่นๆ ที่บริ ษทั Teledyne
แม้วา่ เธอจะรู ้วา่ เป็ นการกล่าวหาที่ไม่เป็ นความจริ งก็ตาม เธอได้บล็อคไปยังบ๊อบ (Bob) เพื่อนพนักงานของเธอที่บริ ษทั Teledyne
ในการกล่าวหาที่ไม่เป็ นความจริ งนี้ที่เธอได้กล่าวหาหัวหน้าของเธอในบล็อคของเธอนั้น
คําตอบ: บ๊อบควรจะบอกให้หวั หน้างาน ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของโรงงาน หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริ ยธรรมของโรงงานได้รับทราบเกี่ยวกับการกระทําของมาร์ธา



คําตอบข้ อซักถาม
เฉพาะพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั เท่านั้นที่สามารถสื่ อสารในนามของบริ ษทั ในการตอบข้อซักถามต่างๆ ของลูกค้า ผูจ้ ดั หา
และหุ น้ ส่ วนทางธุรกิจในหัวเรื่ องที่นอกขอบเขตของการสื่ อสารทัว่ ไป
ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่การเปิ ดเผยในข้อมูลในนามของบริ ษทั นั้นจะกระทําโดยเที่ยงตรงและได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
สําหรับในเหตุผลดังกล่าวแล้วบริ ษทั ได้มอบหมายให้พนักงงานบางคนเป็ นสื่ อสารในนามของบริ ษทั เมื่อมีการติดต่อมาในเรื่ องที่นอกเหนือจากการสื่ อสารทัว่ ไปกับลูกค้า ผูจ้ ดั หา และหุน้ ส่ วนธุ รกิจ
พนักงานของบริ ษทั Teledyne รายใดที่ได้รับการติดต่อดังกล่าวควรจะงดการให้ขอ้ มูลเว้นแต่วา่ จะได้รับการมอบหมายเป็ นพิเศษให้กระทําดังกล่าว
ตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็ นแนวทางสําหรับจัดการกับข้อซักถาม
•
•
•

ข้อซักถามของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์น้ นั ควรจะส่ งต่อให้กบั รองประธานบริ ษทั Teledyne ฝ่ ายวางยุทธศาสตร์ และการควบกิจการเป็ นผูด้ ูแลในข้อซักถามเหล่านี้
ข้อซักถามของสื่ อต่างๆ ควรจะส่ งต่อให้กบั รองประธานบริ ษทั ฝ่ ายการบริ หารจัดการหรื อส่ งต่อให้กบั โฆษกฝ่ ายกิจการสาธารณะซึ่งได้รับมอบหมายสําหรับโรงงาน Teledyne นั้นๆ
หากได้มีการแต่งตั้งมอบหมายงานไว้
ข้อซักถามของเจ้าหน้าที่รัฐที่ตอ้ งการข้อมูลนอกเหนือจากสัญญาในปัจจุบนั หรื อความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นให้ส่งต่อเรื่ องไปยังหัวหน้าเจา้ หน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษ ั
ท หรื อส่ งต่อไปยังที่ปรึ กษาทัว่ ไป นโยบายของบริ ษทั Teledyne นั้นก็คือการให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั การร้องขอข้อมูลของหน่วยงานรัฐต่างๆ
แต่การตอบข้อซักถามเหล่านี้ตอ้ งได้รับการประสานงานอย่างดี

สถานการณ์ : มาเรี ย (Maria) เป็ นหัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั Teledyne
นักข่าวประจําท้องถิ่นรายหนึ่ งได้ติดต่อเธอเกี่ยวกับข่าวลือที่วา่ บริ ษทั อาจจะขยายการปฏิบตั ิการของบริ ษทั และโรงงานออกไปในพื้นที่ดงั กล่าว
คาํ ตอบ: มาเรี ยควรที่จะให้นกั ข่าวรายนี้ ได้ติดต่อขอข้อมูลจากโฆษกของโรงงานผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหน้าที่ดา้ นนี้
ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั TDY
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กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมการกุศล
พนักงานของบริ ษทั Teledyne ไม่ควรเข้ามีส่วนในกิจกรรมการเมืองต่างๆ โดยกระทําในนามของบริ ษทั ก่อนที่จะได้รับการอนุมตั ิใดๆ
จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั สําหรับการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ
กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ที่รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองนั้นจะต้องเจอกับกฎหมายหลายๆ ฉบับที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยูก่ บั ประเทศ หรื อรัฐและระดับของรัฐบาลที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น
กิจกรรมดังกล่าวอาจจะส่ งผลให้เกิดการขึ้นทะเบียนบางอย่างหรื อการเปิ ดเผยในข้อมูลหรื อาจจะเป็ นสิ่ งที่ผดิ กฎหมายได้ สําหรับในเหตุผลต่างๆ เหล่านี้จะต้องไม่มีพนักงานของบริ ษทั Teledyne
รายใดที่จะใช้เงินทุน ทรัพยากร สิ่ งอํานวยความสะดวก หรื อการบริ การต่างๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรื อเกี่ยวข้องในกิจกรรมอื่นๆ
ทางการเมืองที่กระทําในนามของบริ ษทั โดยปราศจากการได้รับการอนุมตั ิก่อนจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั
การบริ จาคเงินเพื่อการกุศลด้วยเงินทุนของบริ ษทั นั้นจะกระทําได้เฉพาะในส่ วนที่เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั Teledyne เท่านั้น

การอนุมัตแิ ละการมอบอํานาจ
พนักงานของบริ ษทั Teledyne
ควรจะปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนวิธีการของบริ ษทั เท่านั้นในส่ วนที่เกี่ยวกับการอนุมตั ิและการมอบอํานาจสําหรับในกิจกรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั มีนโยบายและขั้นตอนวิธีการที่หลากหลายที่กาํ หนดว่าใครสามารถที่จะใช้อาํ นาจและอนุมตั ิในธุ รกรรมทางธุรกิจบางอย่างได้ซ่ ึ งรวมไปถึงแต่ไม่ได้จาํ กัดในอํานาจการจัดซื้ อ การทําสัญญา การให้เช่า
การปฏิบตั ิการกํากับดูแลบุคคลากร และกิจกรรมอื่นๆ ทางธุ รกิจ
กระบวนการให้อาํ นาจและการอนุมตั ิน้ ีเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการที่จะให้แน่ใจว่าเราได้คงรักษาไว้ซ่ ึ งการควบคุมที่เหมาะสมในการใช้ทรัพย์สินต่างๆ ของบริ ษทั พนกั งานของบริ ษทั Teledyne
จําเป็ นต้องทําความคุน้ เคยกับนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่างๆ เหล่านี้และปฏิบตั ิตาม จะต้องไม่มีพนักงานของบริ ษทั Teledyne
รายใดที่จะอนุมตั ิธุรกรรมหนึ่ งได้เว้นแต่วา่ บุคคลนั้นได้รับมอบอํานาจให้กระทําการดังกล่าวได้ภายใต้ขอ้ กําหนดของนโยบายและขั้นตอนวิธีการของบริ ษทั
สําหรั บพนักงานรายใดทีเ่ ชื่ อว่ ากิจกรรมต่ างๆ
ทางธุรกิจทีก่ าํ ลังดําเนินการอยู่นั้นได้ กระทําโดยไม่ ได้ รับการอนุมัติเห็นชอบทีเ่ หมาะสมหรือได้ รับอํานาจมอบหมายให้ ปฏิบัติการนั้นควรจะติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ท่านใดท่ านหนึ่งทีไ่ ด้ แสดงรายชื่อไว้ ในหัวข้ อ
ทรั พยากรทางจริยธรรมทีไ่ ด้ แสดงไว้ ในหน้ า 2

การเป็ นประชากรของชุมชน
เราจะดําเนิ นธุรกิจของเราในลกั ษณะสอดคล้องกับความเป็ นอยูท่ ี่ดีของชุมชนที่ซ่ ึงเราได้ประกอบธุรกิจและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผูซ้ ่ ึงซื้ อและใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา
พนักงานของบริ ษทั Teledyne เคารพในชุมชนที่ซ่ ึ งเราปฏิบตั ิงานและเคารพในลูกค้าผูซ้ ่ ึ งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา เราพยายามอย่างมากที่จะให้การช่วยเหลือในเ◌ิชิงบวกกับชุมชนต่างๆ
เหล่านั้นและเพื่อขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู งใหก้ บั ลูกค้าของเรา นอกจากนี้เรายังมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ
และความปลอดภัยอีกด้วยและประสงค์ให้ผจู้ ดั หาของเรามีความมุ่งมัน่ เช่นเดียวกันนี้



ความรับผิดชอบทางสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั Teledyne จะประกอบธุรกิจของบริ ษทั ให้สอดคล้องอย่างเต็มที่กบั กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีการบังคับใช้น้ นั
นอกจากนี้พนักงานของบริ ษทั Teledyne ยังต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับแนวทางการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้อมของบริ ษทั อีกด้วย
บริ ษทั Teledyne จะคงรักษาและประกอบธุรกิจของบริ ษทั ในวิถีทางที่รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม นโยบายของบริ ษทั Teledyne รวมไปถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัดที่รวมไปถึงแต่ไม่จาํ กัดในเรื่ องการได้มาซึ่งใบอนุญาตด้านสิ่ งแวดล้อมที่กาํ หนด การจัดทํารายงานสิ่ งแวดล้อมที่กาํ หนด
การควบคุมการปล่อยอากาศอย่างเหมาะสมและการกําจัดสารเคมีและผลิตภัณฑ์ของเสี ยอย่างเหมาะสม พนักงานของบริ ษทั Teledyne
ยังต้องปฏิบตั ิตามแนวทางการจัดการสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั อีกด้วยซึ่งพนักงานสามารถขอสําเนาข้อมุลของแนวทางนี้ได้จากระบบอินทราเน็ตของบริ ษทั Teledyne
จะต้องไม่มีพนักงานของบริ ษทั Teledyne รายใดที่จะละเมิดในกฎหมายหรื อกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมอย่างรู้เท่าทันหรื อชี้นาํ คนอื่นให้กระทําการละเมิดดังกล่าว
บริ ษทั Teledyne
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและได้ส่งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อมีการใช้และการวางแผนในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
พนักงานของบริ ษทั Teledyne ควรจะมีบทบาทสําคัญในการค้นพบเครื่ องมือและนําเอาเครื่ องมือเหล่าน้ ีไปใช้เพื่อป้ องกันโทษที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมของเราและต่อทรัพยากรทางธรรมชาติของเรา
ตัวอย่างเช่น เราสามารถลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ในหลายๆ วิถีทางที่รวมไปถึง :
•
•
•
•
•

การรี ไซเคิลวัสดุของเสี ย
การใช้สสารที่ไม่เป็ นพิษ
ลดการสร้างของเสี ยให้นอ้ ยที่สุด
ขจัดของเสี ยทั้งหมดในลักษณะที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ
ลดผลกระทบของการปฏิบตั ิการของโรงงานที่มีผลกระทบต่ออากาศ นํ้าและดินของเราให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

ประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั TDY

19

Maartje เป็ นพนักงานโรงงานของบริ ษทั
Teledyneแห่ งหนึ่ ง ในระหว่างการตรวจสอบเส้นรอบตามปกติเธอได้สงั เกตเห็นการรั่วซึมของท่อหลังโรงงาน
การรั่วซึมนั้นไม่มากแต่กระแสของนํ้าสามารถแสดงให้ได้จากตึกไปยังขอบของโรงจอดรถ ของหลวนั้นก็คือนํ้าแต่เธอไม่รู้วา่ เป็ นนํ้าอะไรหรื อว่ามาจากไหน

ส่ งเสริ มให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นต่างๆ ในการปรับปรุ งหลักปฏิบตั ิต่างๆ ของบริ ษทั ให้ดีข้ ึนสําหรับสิ่ งแวดล้อม สถานการณ์ :

คําตอบ: เธอควรที่จะแจ้งให้ตวั แทนฝ่ ายดูแลความปลอดภัยและสุขภาพทางสิ่ งแวดล้อมของโรงงานของเธอไดท้ ราบโดยทันที
แมว้ า่ การปล่อยออกมานั้นจะเพียงนํ้าก็ตามแต่อาจจะมีความเกี่ยวข้องในกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อมและการดําเนินการแก้ไขก็อาจจะเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น
พนักงานของบริ ษทั Teledyne
ผ้ ทู ที่ ราบถึงสภาวะทางสิ่ งแวดล้ อมทีน่ ั้นแสดงให้ เห็นว่ าอาจจะละเมิดต่ อกฎหมายหรือกฎระเบียบทางสิ่ งแวดล้ อมนั้นควรจะรายงานสภาวะดังกล่ าวให้ ผ้ จู ัดการฝ่ ายดูแลความปลอดภัยและสุ ขภาพสิ่งแวด
ล้ อมสํ าหรั บโรงงานนั้นให้ ทราบหรือรายงานต่ อทีป่ รึ กษาทั่วไปของบริษัท การรายงานโดยทันทีอาจจะทําให้ บริษัท Teledyne สามารถทีจ่ ะกระทําการใดๆ
เพอื่ ทีจ่ ะหลีกเลี่ยงหรือจํากัดระดับของความเป็ นโทษทีม่ ีต่อสิ่งแวดล้ อม ทรัพย์สินและบุคคลต่ างๆ นั้นได้
นอกจากนี้ในกฎหมายและกฎระเบียบบางฉบับได้ กาํ หนดให้ มีการรายงานสภาวะแวดล้ อมโดยทันทีและหากไม่ สามารถรายงานดังกล่ าวได้ ทนั เวลาก็อาจจะจะสามารถนําไปสู่ การลงโทษและการถูกปรั บไ
ด้



คุณภาพสินค้ าและความปลอดภัย
พนักงานของบริ ษทั Teledyne ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสิ นค้าหรื อที่เกี่ยวข้องในการจัดส่ งบริ การนั้นต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธีการ
นโยบายด้านการผลิตและคุณภาพสิ นค้าตามที่ได้กาํ หนด
ชื่อเสี ยงในเชิงบวกของบริ ษทั Teledyne และคุณค่าของบริ ษทั นั้นก่อตั้งขึ้นโดยจากการจัดส่ งผลิตภัณฑ์และการบริ การที่มีคุณภาพสู ง
เราต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้แน่ใจว่าเราสามารถคงรักษาไว้ซ่ ึ งมาตรฐานนั้นไว้และสอดคล้องตามค่านิยมองค์กรของเรา ให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้า
พนักงานบริ ษทั Teledyne
แต่ละคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสิ นค้าและเกี่ยวข้องในการจัดส่ งบริ การให้กบั ลูกค้านั้นมีภาระหน้าที่จะที่ให้แน่ใจได้วา่ ได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธีการและนโยบายด้านการผลิตและด้านคุณภาพที่ได้กาํ หนด
ไว้น้ นั ได้ส่งเสริ มให้พนักงานได้เสนอแนะวิธีการที่จะปรับปรุ งในกระบวนการผลิตเพื่อที่จะเพิม่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา
พนักงานของบริษทั Teledyne
ผู้ทชี่ ื่อว่ าผลิตภัณฑ์ หรือบริการไม่ ได้ ตามมาตรฐานด้ านคุณภาพทีก่ าํ หนดไว้ ต้องแจ้ งให้ หัวหน้ างานหรือเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ไี่ ด้ รับมอบหมายดังในรายชื่ อที่ได้ แสดงไว้ ในหน้ าทรั พยากรด้ านจริยธรรม
หน้ าปกภายใน นอกจากนี้พนักงานของบริษทั Teledyne
ผู้ทรี่ ับทราบถึงความน่ าเป็ นห่ วงในความปลอดภัยทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได้ ในผลิตภัณฑ์ นั้นจะต้ องแจ้ งให้ ที่ปรึ กษาทัว่ ไปได้ รับทราบโดยทันที
การแจ้ งให้ ทราบในความเป็ นห่ วงนั้นโดยทันทีจะทําให้ บริ ษทั สามารถทีจ่ ะแก้ ไข้ ปัญหาต่ างๆ
เหล่ านี้ให้ ถูกต้ องและการแจ้ งให้ ทราบเป็ นสิ่งทีจ่ ําเป็ นเพือ่ ให้ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรานั้นมีความปลอดภัยสํ าหรั บลูกค้ า



ความประพฤติของผู้จัดหา
บริ ษทั Teledyne แสวงหาในการบริ การและการจัดหาเพียงจากบริ ษทั ที่ยดึ หลักปฏิบตั ิที่มีจริ ยธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
บริ ษทั Teledyne มุ่งมุ่นที่จะได้มาซึ่งการจัดหาและการบริ การจากบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจในลักษณะที่มีจริ ยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ความคาดหวังของบริ ษทั Teledyne
ที่คาดหวังให้บริ ษทั ผูจ้ ดั หาต่างๆ นั้นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั เกี่ยวกับบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การต่างๆ บริ ษทั Teledyne
จะดําเนินการในมาตรการที่เหมาะสมกับผูจ้ ดั หาที่ไม่ได้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาํ หนดไว้ในประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจนั้น พนักงานของบริ ษทั Teledyne
ผูท้ ี่รับทราบว่าผูจ้ ดั หาไม่สามารถทําให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าวนั้นพนักงานผูน้ ้ นั ต้องแจ้งให้หวั หน้างาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ที่ปรึ กษาทัว่ ไปให้รับทราบหรื อรายงานผ่านบริ การสายด่วนที่หมายเลข (877) 666-6968



ทรัพย์ สินทางปัญญา
พนักงานของบริ ษทั Teledyne จะต้องเคารพในสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่นและปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั Teledyne เคารพในสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น พนักงานของบริ ษทั Teledyne จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ที่เกี่ยวกับสิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า
และความลับทางการค้า พนักงานของบริ ษทั Teledyne ต้องปฏิเสธในการเข้าถึงอย่างไม่เหมาะสมในข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อข้อมูลมีกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั อื่นที่รวมไปถึงบริ ษทั คู่แข่ง

สถานการณ์ : เปาโล (Paulo) เป็ นผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการพัฒนาธุรกิจสําหรับบริ ษทั Teledyne บริ ษทั กําลังพิจารณาในการที่จะให้เจอฮาร์ด (Gerard)
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายอิสระ โดยเจอฮาร์ดได้บอกกับเปาโลว่าเขาเคยเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของบริ ษทคู
ัี ่แข่งรายใหญ่ของบริ ษทั เจอฮาร์ด
ระบุวา่ เขาจะเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายที่ดีมากสําหรับบริ ษทั Teledyne
เพราะเขามีแบบแปลนของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั คู่แข่งที่ไม่ได้ตีพิมพ์ที่บริ ษทั คู่แข่งตั้งใจว่าจะนําเสนอออกสู่ ตลาดในไม่ชา้ นี้
การตอบ:: เจอฮาร์ดไม่ควรที่จะได้รับเข้ามาเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของบริ ษทั บริ ษทั Teledyne
ไม่ได้ตอ้ งการที่จะเข้าถึงอย่างไม่เหมาะสมในข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั คู่แข่งแต่อย่างใด เปาโลควรติดต่อที่ปรึ กษาทัว่ ไปของบริ ษทั เพื่อขอคําแนะนําเพิม่ เติมในเรื่ องนี้
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ข้าพเจ้าได้รับ ได้อ่านและได้เข้าใจในประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั Teledyne Technologies Incorporated และได้รับทราบว่าข้าพเจ้าได้ยอมรับในประมวลจริ ยธรรมทางธุ รกิจนี้

ชื่อ

ชื่อบริ ษทั

ลายเซ็น

วันเ◌ืดือนปี

กรุ ณลงลายมือชื่อและส่ งคืนแบบฟอร์มนี้ไปยังจุดบริ การการติดต่อของบริ ษทั ที่คุณได้รับประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้
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เราจะดําเนินธุรกิจของเราให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ บังคับใช้ และส
อดคล้ องกับมาตรฐานสู งสุดของจริ ยธรรมและความซื่ อสัตย์
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