หลักจรรยาบรรณ
Eaton กําหนดให้ผอู ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของอีตนั บริ ษทั ลูกของอีตนั และบริ ษทั สาขา (“Eaton”) ทั้งหมด
ปฏิบตั ิตามหลักการพื้นฐานของความประพฤติที่มีจริ ยธรรมซึ่ งได้กาํ หนดไว้ในที่น้ ี ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตน
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย – เราเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่นาํ มาใช้กบั ธุรกิจของเราทัว่ โลก
2. ความซื่อสัตย์ในการบันทึกและการรายงานผลทางการเงินของเรา –
เราเก็บรักษาบันทึกข้อมูลทางการเงินและบันทึกข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ไว้อย่างเหมาะสม
และสื่ อสารผลทางการเงินและข้อมูลที่มีความสําคัญอื่นๆ อย่างสมบูรณ์ ยุติธรรม ถูกต้อง ตรงเวลา และเข้าใจได้
เราได้พฒั นาระบบการควบคุมภายในที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความสมบูรณ์เที่ยงตรงของบันทึกข้อมูลและข้อมูลของเรา
3. การเคารพในสิทธิมนุษยชน – เราเคารพในสิ ทธิมนุษยชนและต้องการให้ผขู ้ ายปั จจัยการผลิตปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
4. การเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ – เรามีความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและนําเสนอบริ การที่มีคุณภาพ
5. ทําการแข่ งขันอย่ างมีจริยธรรม – เราได้ขอ้ ได้เปรี ยบทางการแข่งขันจากผลการดําเนิ นงานที่ยอดเยีย่ มเหนื อชั้น
เราไม่ปฏิบตั ิงานอย่างไม่มีจริ ยธรรม หรื อทําการค้าที่ผิดกฎหมาย
6. การเคารพความแตกต่ างและการปฏิบัติเกีย่ วกับการจ้ างงานด้ วยความยุติธรรม –
เรามุ่งมัน่ ให้มีการเคารพกําลังแรงงานที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยมีการปฏิบตั ิที่ทาํ ให้พนักงานทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
และมีการปฏิบตั ิดว้ ยความยุติธรรมต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของความสามารถ เราไม่ยอมรับการรังควาน
หรื อการเลือกปฏิบตั ิในสถานที่ทาํ งาน
7. การหลีกเลีย่ งความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ – เราหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรื อความประพฤติที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจ
หรื อที่อาจสร้างความขัดแย้งจริ งๆ หรื อที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและความภักดีของเราที่มีต่ออีตนั
เราไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่การงานของเราในอีตนั เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่สมควรให้กบั ผูอ้ ื่น หรื อตัวเราเอง
เราจะไม่เข้าร่ วมในกิจกรรมหรื อในความสัมพันธ์ที่เป็ นการแข่งขันกับอีตนั
8. การปกป้องทรัพย์สินและข้ อมูล – เราใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของอีตนั เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของอีตนั
และไม่ใช่เพื่อการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เรารักษาความลับของข้อมูลและของข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่อีตนั
หรื อที่ผอู้ ื่นมอบหมายให้เราเก็บไว้เป็ นอย่างดี
9. การปฏิบัติด้วยความซื่อสั ตย์ – เราจะไม่ให้หรื อรับ สิ นบน เงินใต้โต๊ะ หรื อของขวัญที่ไม่เหมาะสม หรื อนําเสนอ
หรื อยอมรับเข้าร่ วมในการสันทนาการที่ไม่เหมาะสม เรายึดหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจที่สอดคล้องกับจริ ยธรรมและค่านิ ยมของเรา
10. การขายให้ กบั รัฐบาล – เราปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ทาํ กับรัฐบาล
และความสัมพันธ์ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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11. การมีส่วนสนับสนุนทางการเมือง – เราไม่ให้การสนับสนุนทางการเมืองในนามของอีตนั ต่อผูส้ มัครลงแข่งขันทางการเมือง
หรื อพรรคการเมืองใด ถึงแม้วา่ จะถูกกฎหมายก็ตาม
12. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้ อม – เรามุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูน้ าํ ระดับโลกในเรื่ องการคุม้ ครองสุ ขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงานของเรา และในเรื่ องการปกป้ องสิ่ งแวดล้อม
การรายงาน - บุคคลใดๆ ก็ได้สามารถรายงานความวิตกกังวลเกี่ยวกับจริ ยธรรมใดๆ
หรื อการฝ่ าฝื นกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหรื อที่ได้เกิดขึ้น ซึ่งรวมทั้งเรื่ องเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน ภาษี
หรื อการต่อต้านการให้หรื อรับสิ นบน ได้อย่างเปิ ดเผยหรื อโดยไม่บอกชื่ อ แก่สาํ นักงานดูแลจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
(Ethics and Compliance Office) ทั้งนี้ โดยเป็ นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
ขณะที่มีการดําเนิ นการสื บสวนสอบสวนตามความเหมาะสม จะมีการเก็บรักษาข้อมูลของผูเ้ กี่ยวข้องเป็ นความลับอย่างสู งสุ ดเท่าที่จะทําได้
การรายงานเหล่านี้อาจจะดําเนิ นการผ่านทางไปรษณี ยป์ กติ ทางอีเมล์ หรื อทางโทรศัพท์ ดังที่ได้ระบุไว้ดา้ นล่าง
ไปรษณีย์ปกติ ส่งจดหมายไปที่
SVP, Ethics and Compliance
Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122 USA
อีเมล์ ส่งอีเมล์ไปที่
Ethics@eaton.com หรื อใช้แบบฟอร์ มบนเว็บที่มีอยูท่ ี่เว็บไซต์ของฝ่ ายจริ ยธรรมทัว่ โลก (Global Ethics) ที่เข้าถึงได้
โดยผ่าน JOE (อินทราเน็ตของอีตนั ) หรื อที่เว็บไซต์ภายนอกของอีตนั
โทรศัพท์ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ความช่วยเหลือด้านจริ ยธรรมและความซื่ อสัตย์ทางการเงินโดยโทรไปที่ 800.433.2774
จากสหรัฐอเมริ กาหรื อแคนาดา จากประเทศอื่นๆ ทั้งหมด โปรดโทรไปที่หมายเลขที่ระบุไว้ในโปสเตอร์ เรื่ องจริ ยธรรมในสถานที่ของท่าน
หรื อที่เว็บไซต์ของฝ่ ายจริ ยธรรมทัว่ โลก (Global Ethics) บน JOE
สายด่วนช่วยเหลือดังกล่าวสามารถโทรได้โดยไม่เสี ยค่าบริ การ และจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนหลายๆ ภาษาพร้อมให้บริ การตลอด
24 ชัว่ โมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
การสนับสนุนการดําเนินการในหลายๆ ภาษา หากท่านต้องการ ท่านอาจจะใช้ภาษาแม่ของท่านในการเขียนแจ้งความวิตกกังวลของท่านไปยังหนึ่ งในที่อยูข่ า้ งต้น
และเราจะทําการแปลจดหมายหรื ออีเมล์ของท่าน
อีตนั จะไม่อนุญาตให้มีการแก้แค้นพนักงานคนใดที่รายงานความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่ องจริ ยธรรม กฎหมาย หรื อ การเงิน
และจะไม่ลงโทษพนักงานคนใดที่ทาํ การรายงานด้วยความปรารถนาดี
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ความรับผิดชอบส่ วนบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบส่ วนบุคคลที่จะอ่าน รู้
และปฏิบตั ิตามหลักการปฏิบตั ิที่มีอยูใ่ นหลักจรรยาบรรณของอีตนั ฉบับนี้ การปฏิบตั ิตามหลักการปฏิบตั ิเหล่านี้ เป็ นเงื่อนไขของการจ้างงาน
และหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจส่ งผลให้มีการลงโทษทางวินยั ถึงขั้นและรวมถึงการสิ้ นสุ ดการจ้างงาน ทั้งนี้ โดยเป็ นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
คณะกรรมการบริ หารจะกําหนดหรื อแต่งตั้งผูบ้ ริ หารที่เหมาะสมเพื่อกําหนดการดําเนิ นการเมื่อมีการกระทําผิดหลักจรรยาบรรณ
การดําเนินการดังกล่าวนี้ จะได้รับการกําหนดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อเป็ นการป้ องปรามไม่ให้เกิดการกระทําผิด
และส่ งเสริ มให้เกิดความรับผิดชอบต่อการยึดถือปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ
ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะนําเรื่ องเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ
ที่ในดุลยพินิจของตนที่อาจเป็ นการละเมิดหลักการเหล่านี้ มาแจ้งแก่อีตนั ทั้งนี้ โดยเป็ นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
การรายงานอาจจะดําเนินการกับหัวหน้างาน หรื อสมาชิ กคนอื่นในฝ่ ายบริ หารก็ได้
หรื อกับสํานักงานดูแลจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance Office) ตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น
นอกจากนี้ยงั อาจจะรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นแก่ประธานของคณะกรรมการการตรวจสอบบัญชี (Chairs of the Audit)
หรื อคณะกรรมการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ หาร (Governance Committees of the Board of
Directors) หรื อแก่คณะกรรมการบริ หาร (Board of Directors) ทั้งหมดโดยตรงทางไปรษณี ย ์ โดยส่ งไปที่ SVP,
จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance) ซึ่ งจะส่ งรายงานนั้นต่อไป
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