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ถึง พนักงานทุกคน

เปน็เวลาเกอืบศตวรรษ ท่� Halliburton ไดร้ว่มมอืและวางแผนโซลชูันัเพื�อเพิ�มมลูคา่สินิทรพัย์์ใหก้บัลกูคา้
ของเราใหม้ากท่�สิดุ การท�างานหนกัน�ามาซึ�งความสิ�าเรจ็ในระย์ะย์าวอย์า่งสิม��าเสิมอ เราย์งัคงไดร้บัลกูคา้
ใหมแ่ละขย์าย์ความสิมัพนัธกั์บลกูคา้ปจัจบุนั ควบคู่ไปกบัการพฒันาโซลชูันัเชิังเทคโนโลย่์และดจิทิลัท่�ทนั
สิมยั์ ในทกุๆ  มมุโลกและในทกุๆ  สิว่นขององค์กรเรา เราคือผู้มช่ัยั์อย์า่งยิ์�งใหญ่อ่ยู่์เสิมอในการแขง่ขัน และ
สิิ�งท่�สิ�าคัญ่ท่�สิดุก็คอืการท่�เราประสิบความสิ�าเรจ็ใน REDWay อย์า่งมค่วามรับผดิชัอบ มจ่ริย์ธรรม และ
ขย์ันขันแข็ง

ไมว่า่คณุจะมบ่ทบาทใดในองคก์ร คณุสิมบตัเิชัน่ความซื�อสิตัย์์ ความคดิสิรา้งสิรรค ์และความเคารพ คอืสิิ�ง
ท่�น�าพาความสิ�าเร็จมาให้กับ Halliburton เมื�อเราเผชิัญ่กับการตัดสินิใจท่�ย์ากล�าบากในระหว่างการท�างาน
ของเรา เราจะย์ดึถอืความซื�อสิตัย์์เปน็อนัดบัหนึ�ง และคาดหวงัวา่ผู้คนรอบตวัเราจะย์ดึถอืเชัน่เดย่์วกนั เรา
ไมย่์นิย์อมแลกความซื�อสิตัย์์ ความเปน็ธรรม หรือความเคารพเพื�อให้ไดม้าซึ�งผลก�าไร

คณะกรรมการผู้บริหาร ท่มฝ่่าย์บริหารระดับอาวุโสิของ Halliburton และตัวผมเองล้วนยึ์ดมั�นในค่านยิ์ม
หลกัของบรษิทัเรา เราคาดหวงัวา่คณุจะย์ดึมั�นในสิิ�งน่�เชัน่กนั และเราไมส่ิามารถละทิ�งความมุง่มั�นของเรา
ตอ่ค่านยิ์มท่�นยิ์ามความเปน็ Halliburton มาตั�งแตก่ารกอ่ตั�งบรษิทั อนัไดแ้กค่วามซื�อสิตัย์์ ความปลอดภัยั์ 
ความร่วมมือ การแขง่ขัน ความคิดสิร้างสิรรค์ ความน่าเชัื�อถือ และความเคารพ

ลกูค้าของเราทราบว่าการท�าธุรกจิ REDWay ไม่ไดเ้ป็นแค่เพ่ย์งแนวคิดของ Halliburton เท่านั�น แต่เป็น
สิิ�งท่�เราท�าทกุวนัซึ�งเหน็ไดจ้ากหลกัปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิของเราซึ�งบงัคบัใชัอ้ย์า่งเทา่เท่ย์มกนักบั
พนกังาน กรรมการบรษิทั และเจ้าหนา้ท่�ของบรษิทัทกุคน รวมทั�งบงัคบัใชัก้บับคุคลภัาย์นอกท่�ด�าเนิน
ธรุกจิในนามของ Halliburton เช่ันกนั คณุคอืแนวป้องกนัแรกในการต่อตา้นการละเมิดหลักปฏบิตัใินการ
ด�าเนนิธุรกจิของ Halliburton หากคุณพบเห็นหรือสิงสิยั์วา่จะมพ่ฤติกรรมท่�ผดิจรยิ์ธรรมเกดิขึ�น โปรดแจ้ง
ขอ้กงัวลของคณุใหเ้ราทราบ ตดิตอ่กลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัระดบัสิากล โทรตดิตอ่
สิาย์ดว่นจริย์ธรรม ท่�สิ�าคัญ่ อย่์าละเลย์หน้าท่�ของคุณเนื�องจากความกลัว เราจะไม่ยิ์นย์อมให้มก่ารตอบโต้
บคุคลท่�ราย์งานปญั่หาโดย์สุิจริต โปรดจ�าไว้ว่า เราทุกคนลว้นตอ้งรับผดิชัอบในการสินับสินุนและปฏบิตัิ
ตามหลักปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ

เรามค่วามภัาคภูัมใิจในตัวเองกับการเป็นบริษทัท่�มุง่เนน้การปฏิบตั ิเมื�อเปน็เรื�องของจริย์ธรรมและความ
ซื�อสิตัย์์ เราจะตอ้งปฏบิตัโิดย์ไมม่ก่ารประน่ประนอมและไมม่ข้่ออา้งเปน็อนัขาด ขอขอบคณุความชัว่ย์
เหลอืจากคณุในการสิง่มอบผลลพัธท์่�ค�านงึถงึลกูคา้เปน็หลกัดว้ย์แนวทาง REDWay

สิารจากประธานกรรมการ ประธาน และประธานบรหิาร

Jeff Miller
ประธานกรรมการ ประธาน  
และประธานบริหาร

1



ท่� Halliburton พนกังานคอืแนวหนา้ของการปอ้งกนัการละเมดิ COBC เมื�อเรา
เผชัญิ่กบัการตดัสินิใจท่�ย์ากล�าบากในระหวา่งการท�างานของเรา เราจะย์ดึถอืความ
ซื�อสิตัย์์เปน็อนัดบัหนึ�ง การท�าธุรกจิด้วย์แนวทาง REDWay ซึ�งประกอบดว้ย์ความ
รบัผดิชัอบ จริย์ธรรม และความขยั์นขนัแขง็ ไม่เปน็เพ่ย์งแนวคิดของ Halliburton 
เท่านั�น แต่เป็นความมุ่งมั�นท่�เราท�าอย์ู่ทุกวัน

Michelle Benavides
รองประธานและหวัหนา้ฝ่่าย์จรยิ์ธรรมและการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบั
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ปณิธานของเราท่�ม่ต่อความซื�อสิัตย์์ 
และการปฏิบัติอย์่างเป็นธรรม
คณะกรรมการบริหารของ Halliburton น�า COBC  
มาใช้ัเพื�อให้ม่การประพฤติปฏบัิตด้ิวย์ความซื�อสิตัย์์และ 
มจ่รยิ์ธรรม โดย์ท่�เป็นไปตามกฎหมาย์และกฎระเบ่ย์บ 
ท่�บังคับใช้ั ตลอดจนให้มค่วามเป็นธรรมต่อลูกค้า  
ซพัพลาย์เออร์ คู่แข่ง และพนักงาน เราเล็งเห็นถงึ 
ความสิ�าคัญ่ของการเป็นพลเมอืงท่�ด ่และไม่ต้องการ 
ฉกฉวย์เอาประโย์ชัน์จากการชักัใย์ การปิดบงั การใช้ัข้อมลู
ท่�เป็นความลับในทางท่�ผิด การตค่วามข้อเท็จจรงิท่�มส่ิาระ
สิ�าคัญ่ในทางท่�ผิด หรือวธิป่ฏบัิติอื�น  ๆท่�ไม่เป็นธรรม

COBC น�ามาใช้ัในทุกแห่งท่�เราด�าเนินธรุกจิในลักษณะ 
ท่�มค่วามเท่าเทย่์มกนัสิ�าหรับกรรมการบรษิทัและพนักงาน 
ทุกคนของ Halliburton รวมทั�งเจ้าหน้าท่�และพนักงาน 
ของบรษิทัสิาขาและบรษิทัในเครอืของ Halliburton เรายั์ง 
คาดหวงัให้ซพัพลาย์เออร์ พนักงาน ตวัแทน ท่�ปรกึษา  
และบุคคลอื�นๆ  ท่�ท�าหน้าท่�เป็นตวัแทนของเราทั�งหมด 
ย์ืดถือในหลักการของ COBC

การปฏิบัติตามกฎหมาย์ 

ถอืเป็นนโย์บาย์ของเราท่�กรรมการบรษิทั พนักงาน  
และบุคคลใดกต็ามท่�ท�าหน้าท่�เป็นตวัแทนของเราจะต้อง
ปฏบัิตติาม COBC และกฎหมาย์ท่�บังคับใช้ัทั�งหมดใน 
แต่ละท่�ท่�เราด�าเนินธรุกจิเราเป็นบรษิทัของสิหรฐัอเมรกิา  
และในบางสิถานการณ์, COBC หรอืกฎหมาย์ของ
สิหรฐัอเมริกาอาจม่ความขดัแย้์งกบักฎหมาย์ท่�บังคับใช้ั 
ของประเทศอื�น ในกรณด่งักล่าว คุณควรขอค�าแนะน�า 
จากกลุ่มจริย์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบั 
สิากลซึ�งอย์ูใ่นฝ่่าย์กฎหมาย์เพื�อแก้ไขความขัดแย้์งนั�น 

บุคคลใดกต็ามท่�ละเมดิ COBC หรือกฎหมาย์จะต้องถกู
ด�าเนินการทางวนัิย์จนถงึและรวมถงึการยุ์ตกิารจ้างงาน

จุดประสิงค์ของ 
หลักปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ
ท่� Halliburton เรามุง่มั�นในการท�าธรุกจิด้วย์ความซื�อสิตัย์์
สิงูสิดุ โดย์ปฏบัิติตามทั�งบทบญั่ญ่ติัและเจตจ�านงของกฎหมาย์
อย่์างครบถ้วน ในฐานะท่�เป็นส่ิวนหนึ�งของปณธิานน่� เราจะ
ต้องท�าสิิ�งท่�ถกูต้องและเลือกอย่์างถกูต้องเมื�อเราด�าเนินการ
กจิกรรมในแต่ละวนัของเรา ซึ�งรวมถงึการช่ัวย์สินับสินุน 
สิภัาพแวดล้อมท่�เราม่การปฏบัิตต่ิอกนัด้วย์ความเคารพ  
การมอบบรกิารระดบัโลกให้แก่ลูกค้าของเรา การแข่งขัน 
อย่์างซื�อสัิตย์์ และการม่ความภัาคภูัมใิจในบรษิทัของเรา

ไม่ใช่ัเรื�องง่าย์ท่�เราจะระบุถงึวธิก่ารปฏบัิตทิ่�เหมาะสิม  
ในสิถานการณ์ต่างๆ  ท่�จ�าเป็นต้องได้รบัค�าแนะน�าเพิ�มเตมิ 
หลักปฏบัิตใินการด�าเนินธรุกจิ (COBC) จะท�าหน้าท่�เป็น
แนวทางปฏบัิตเิพื�อช่ัวย์ให้คุณเลือกอย่์างถกูต้องตามกฎหมาย์
และตามหลักจรยิ์ธรรม โดย์ร่วมกบันโย์บาย์และวิธป่ฏบัิตทิาง
ธุรกจิท่�อ้างอิงถงึในท่�น่� COBC เป็นพื�นฐานของค่านิย์มหลัก 
ว่าด้วย์ความซื�อสิตัย์์ของ Halliburton รวมถงึหลักจรยิ์ธรรม
ของเราและวธ่ิปฏบัิติตามกฎระเบ่ย์บของเราระดบัสิากล

COBC มุง่เน้นถงึข้อก�าหนดทางด้านกฎหมาย์ จรยิ์ธรรม  
และข้อบงัคับท่�สิ�าคัญ่ซึ�งท�าหน้าท่�ควบคุมการด�าเนินธรุกจิ 
ในระดบัสิากลของ Halliburton นอกจากน่� ย์งัเป็นแหล่ง 
ท่�ให้ข้อมลูและค�าแนะน�าเพิ�มเตมิเก่�ย์วกบัวธิก่ารราย์งาน 
การละเมิดท่�อาจเกิดขึ�นได้ 

คุณจ�าเป็นต้องอ่าน ท�าความเข้าใจ และปฏบัิตติาม COBC 
เราคาดหวงัให้คุณสินับสินุนในค่านิย์มและหลักการท่�มอ่ย์ู่
อย์่างเต็มท่�
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บทน�า
การใชั้ COBC
COBC เป็นการวางกรอบสิ�าหรับช่ั�แนะพฤติกรรมของคุณ COBC  
ไม่ได้ระบุถงึทุกสิถานการณ์ท่�คุณอาจต้องเผชิัญ่ แต่ม่จดุมุง่หมาย์ 
เพื�อช่ัวย์เสิรมิการตดัสินิใจท่�ดข่องคุณ รวมทั�งการใช้ัสิามญั่สิ�านึก  
และการทราบถงึสิิ�งท่�ถกูต้อง ดงันั�น ความประพฤตใิดกต็ามท่�ผิด
จริย์ธรรมหรอืผิดกฎหมาย์จงึอาจท�าให้คุณต้องได้รับโทษตามความ
เหมาะสิม แม้ว่าจะไม่ได้ม่การระบุไว้เป็นการเฉพาะอยู่์ใน COBC

คุณควรอ้างอิง COBC เมื�อใดกต็ามท่�มข้่อสิงสิยั์หรือข้อกงัวลท่�
เก่�ย์วข้องกบัปัญ่หาในการปฏบัิตติามหรอืต้องการทราบว่าพฤตกิรรม
ใดท่�ถกูต้องตามหลักจรยิ์ธรรมและกฎหมาย์ พึงตระหนักว่า แต่ละ
หัวข้อของ COBC ย์งัมก่ารอ้างอิงถงึนโย์บาย์และวธิป่ฏบัิตทิาง 
ธรุกจิของ Halliburton อก่ด้วย์ ซึ�งจะเป็นการให้ราย์ละเอย่์ดเพิ�มเตมิ
เฉพาะเรื�อง

 

หากคุณมค่�าถามเก่�ย์วกบั COBC หรอืวธ่ิการจดัการกบัสิถานการณ์
เฉพาะ ควรปรกึษากบัหัวหน้างานของคุณ ฝ่่าย์ทรพัย์ากรบุคคล  
เจ้าหน้าท่�ฝ่่าย์จริย์ธรรมในพื�นท่�ของคุณ (LEO) กลุ่มจรยิ์ธรรมและ
การปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากล สิาย์ด่วนจริย์ธรรม หรอือ่าน
นโย์บาย์หรอืวธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิของ Halliburton ท่�เก่�ย์วข้องกบัเรื�อง
ท่�คุณสิงสิัย์ 

หัวหน้าฝ่่าย์จรยิ์ธรรมและการปฏบัิติตามกฎข้อบงัคับ (CECO)  
และทม่จรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากลทั�งทม่
พร้อมเสิมอท่�จะตอบค�าถามของคุณหรอืหารอืถงึสิิ�งท่�อาจเป็น 
การละเมดิ COBC ท่�คุณต้องการแจ้งให้ทราบ โปรดอย่์าลังเลท่�จะ 
ตดิต่อบุคคลากรเหล่าน่�ด้วย์ตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์ หรอือ่เมล 
ได้ตลอดเวลา

หน้าท่�รบัผิดชัอบของเรา
หน้าท่�รับผิดชัอบของคุณในฐานะท่�เป็นพนักงาน

• ท�าความเขา้ใจและปฏบัิติตาม COBC, นโย์บาย์ และวธิป่ฏบัิตทิาง 
ธุรกิจของ Halliburton

• ปฏิบัติตามกฎหมาย์และกฎระเบ่ย์บท่�บังคับใชั้ทั�งหมด

• แสิวงหาค�าแนะน�าเมื�อม่ข้อสิงสิัย์

• โปรดราย์งานพฤติกรรมท่�ต้องสิงสิยั์วา่จะเป็นการละเมดิ COBC  
ต่อหัวหน้างาน, LEO, ฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุคคล, กลุ่มจริย์ธรรมและการ 
ปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากล หรอืสิาย์ด่วนจรยิ์ธรรมโดย์ทันท่

• รบัผดิชัอบความประพฤติของตนเองและภูัมใิจในการกระท�าของคุณ
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หน้าท่�รับผิดชัอบของคุณในฐานะท่�เป็นหัวหน้างาน
• จงเป็นแบบอย์่างท่�ด่

• ตรวจสิอบว่าพนักงานของคุณมค่วามเข้าใจและปฏิบัติตาม COBC, 
นโย์บาย์ และวิธ่ปฏบัิติทางธุรกจิของ Halliburton

• ตรวจสิอบวา่พนกังานของคณุมค่วามเขา้ใจและปฏบิตัติาม
กฎหมาย์และกฎระเบ่ย์บท่�บังคับใชั้ทั�งหมด

• มุ่งเนน้ความสิ�าคัญ่ตอ่ COBC และส่ิงเสิรมิปณธิานของ 
Halliburton ในการด�าเนินธรุกจิตามแนวทาง REDWay  
อย่์างม่ความรบัผิดชัอบ ม่จรยิ์ธรรม และขยั์นขนัแข็ง

• สินบัสินนุการสิื�อสิารกบัพนกังานอย์า่งเปดิกวา้งและใหค้�าแนะน�า
และความเห็นตอบกลับสิ�าหรบัค�าถามและข้อกงัวลของพวกเขา

• ท�าความเขา้ใจว่าเมื�อใดท่�จะต้องขย์าย์ผลของปัญ่หา ราย์งาน 
การละเมดิ และรบัความช่ัวย์เหลือจากทรพัย์ากรท่�ม่

• ตรวจสิอบให้แน่ใจวา่มก่ารยึ์ดมั�นในจุดย์นืของ Halliburton  
อย่์างเข้มงวดในการท่�จะไม่ยิ์นย์อมให้ท�าการตอบโต้ต่อผู้ราย์งาน

โปรดทราบ!
ก่อนท่�จะตดัสิินกระท�าการในกรณ่ท่�ทางเลือกท่�เหมาะสิม
อาจไม่ชััดเจน ควรถามตนเองดังต่อไปน่�

• การกระท�านั�นถูกกฎหมาย์หรือไม่

• น่�เป็นสิิ�งท่� COBC, นโย์บาย์ และวิธป่ฏิบตัทิางธุรกจิ
ของ Halliburton อนุญ่าตหรือไม่

• น่�เปน็สิิ�งท่�ถกูตอ้งท่�จะกระท�าใชัห่รอืไม่

• ฉนัจะภัมูใิจท่�จะบอกใหเ้พื�อนๆ  และครอบครวัทราบถงึ
ทางเลือกของฉันใชั่หรือไม่

หากคณุยั์งคงไม่แน่ใจหรือม่ข้อกงัวลเพิ�มเติม คุณควร 
ตดิต่อหัวหน้างาน, LEO, ฝ่่าย์ทรพัย์ากรบุคคล หรอืกลุ่ม
จริย์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากลก่อนท่�
จะด�าเนินการ

5



การราย์งานและการตรวจสิอบ
การถามค�าถามและราย์งานการละเมิด
เราทุกคนล้วนแต่ม่หน้าท่�ในการช่ัวย์บริษทัเปิดเผย์และจดัการ
กบักจิกรรมท่�ผิดกฎหมาย์และส่ิงเสิริมการกระท�าท่�เหมาะสิม
เก่�ย์วกบัประเดน็ท่�เก่�ย์วข้องกบัจรยิ์ธรรม หากคุณตระหนัก
ว่าม่พฤติกรรมท่�ละเมดิหรอืปรากฏว่าม่การละเมดิ COBC, 
นโย์บาย์ หรอืวธ่ิปฏบัิตทิางธรุกจิของ Halliburton หรอื
กฎหมาย์และกฎระเบย่์บท่�บังคับใช้ั คุณมห่น้าท่�ตาม COBC 
ท่�จะต้องราย์งานถงึพฤติกรรมดงักล่าวโดย์ทันท่

การราย์งานปัญ่หาหรอืสิอบถามข้อสิงสิยั์มห่ลาย์วธิ ่ไม่ว่า 
คุณจะเลือกทางใด ปัญ่หาของคุณกจ็ะได้รบัการแก้ไขด้วย์
ความจรงิจงัและได้รับความสิ�าคัญ่ในระดบัท่�สูิงเช่ันเดย่์วกนั 
คุณสิามารถดขู้อมลูการติดต่อสิ�าหรับการราย์งานกลุ่ม
จริย์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากล รวมถงึ
หมาย์เลขโทรฟร่สิ�าหรบัสิาย์ด่วนจรยิ์ธรรมของเรา ในหน้า
สิุดท้าย์ของอนุสิารเล่มน่�

ในกรณ่ท่�กฎหมาย์อนุญ่าต คุณสิามารถราย์งานเรื�องการ
ละเมิดได้โดย์ไม่เปิดเผย์ชัื�อผ่านทางสิาย์ด่วนจรยิ์ธรรม 
หรืออ่เมลของเรา อย่์างไรกต็าม โปรดเข้าใจว่า อาจเป็น 
การย์ากหรือเป็นไปไม่ได้ท่� Halliburton จะด�าเนินการ 
ตรวจสิอบราย์งานท่�แจ้งได้อย่์างละเอ่ย์ดโดย์ไม่เปิดเผย์ชืั�อ  
ดงันั�น เราจงึสินับสินุนให้คณุพิจารณาท่�จะเปิดเผย์ตวัตน 
เพื�อประโย์ชัน์ในการตดิตามและปรบัปรงุความสิามารถในการ
เกบ็รวบรวมข้อเท็จจรงิ หากคุณตัดสิินใจท่�จะไม่เปิดเผย์ชืั�อ 
โปรดแจ้งข้อมูลให้มากท่�สิดุในราย์งานของคณุ

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บริษัท 3-02120 “การจัดการหลักปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ”

โปรดทราบ!
แม้เมื�อหลังจากอ่าน COBC และนโย์บาย์ท่� 
เก่�ย์วข้องแล้ว คุณอาจยั์งมค่�าถามเก่�ย์วกบัวธ่ิการ
ด�าเนินการ หรอืข้อสิงสิยั์ว่า คุณควรราย์งาน 
พฤตกิรรมบางอย่์างหรอืไม่ โปรดอย่์าลังเลท่�จะ 
ขอค�าแนะน�าจากทรพัย์ากรทางจรยิ์ธรรมและการ
ปฏบิติัตามกฎข้อบังคับระดบัสิากลท่�มอ่ย์ูม่ากมาย์ท่� 
Halliburton ซึ�งพร้อมท่�จะให้ความช่ัวย์เหลือคุณ

ทรัพย์ากรเหล่าน่�ได้แก่

• กลุ่มจริย์ธรรมและการปฏิบตัติามกฎข้อบังคบั
ระดับสิากล

• เจา้หนา้ท่�ฝ่่าย์จรยิ์ธรรมในพื�นท่�ของคณุ (LEO)

• ฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุคคล

• สิาย์ด่วนจริย์ธรรม
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โปรดทราบ!
การตอบโต้ได้รับการจ�ากดัความว่าเป็นการกระท�าเชิังลบต่อพนักงานเนื�องจากการใช้ัสิิทธิซ์ึ�งได้รบัการคุ้มครอง
ของพวกเขา ตัวอย์่างเชั่น:

• การสิรา้งสิภัาพแวดล้อมการท�างานท่�ไม่สิบาย์
หรือเป็นปรปักษ์

• การลดหรอืลดทอนความสิ�าคญั่ของหนา้ท่� 
รบัผิดชัอบ หรอืการราย์งานเรื�องความสัิมพันธ์

• การโอนย์้าย์พนักงาน

• การปฏเิสิธหรอืกนัพนกังานออกจากการ 
เข้ารบัการฝึ่กอบรมหรอืโอกาสิในการพัฒนา

ปณิธานของเราต่อการไม่ตอบโต้ 
เราไม่ย์นิย์อมให้มก่ารตอบโต้ไม่ว่าในรปูแบบใดต่อ 
พนักงานท่�ราย์งานหรอืม่ส่ิวนร่วมในการตรวจสิอบโดย์
สิจุรติ การกระท�าน่�ย์งัได้รับการคุ้มครองตามพระราชับญั่ญั่ติ 
Sarbanes-Oxley ปี 2002 และพระราชับัญ่ญ่ติั Dodd-Frank 
Wall Street รวมทั�งพระราชับัญ่ญ่ติัการคุ้มครองผู้บรโิภัค 

การกระท�า “โดย์สิจุรติ” หมาย์ถงึการราย์งานการด�าเนินการท่�
คุณสิงสัิย์ว่าอาจละเมดิ COBC เราขอสินับสินุนให้คณุเปิดเผย์
ข้อมลูทั�งหมดท่�คุณม ่เพื�อให้ราย์งานม่ความสิมบูรณ์และ 
ถกูต้องท่�สิดุเท่าท่�จะเป็นไปได้ บุคคลใดกต็ามท่�ตอบโต้จะต้อง
ถกูด�าเนินการทางวนัิย์จนถงึและรวมถงึการย์ตุกิารจ้างงาน

การตรวจสิอบและการเก็บรักษาความลับ
เราจะตอบสินองต่อราย์งานทั�งหมดโดย์เรว็ท่�สุิด เราจะ 
ปฏบัิตต่ิอข้อมลูท่�ราย์งานในลักษณะท่�เป็นความลับอย่์าง 
เตม็ท่�เท่าท่�สิามารถกระท�าได้ และในขณะเด่ย์วกนักจ็ะจดั 
ให้ม่การด�าเนินการตรวจสิอบโดย์ละเอ่ย์ด

บุคคลท่�เหมาะสิมภัาย์ในบรษิทัจะได้รบัมอบหมาย์ให้ 
ตรวจสิอบราย์งานทั�งหมดโดย์ทันท่

ในบางสิถานการณ์ ผู้ตรวจสิอบและท่�ปรกึษาด้านกฎหมาย์
จากภัาย์นอกอาจเข้ามาม่ส่ิวนร่วมด้วย์ ในฐานะท่�เป็น
พนักงาน คุณได้รบัความคาดหวงัให้ร่วมมอือย่์างเต็มท่� 
ในการตรวจสิอบทั�งภัาย์ในและภัาย์นอกหรอืการตรวจสิอบ
ต่างๆ  ทั�งหมด ซึ�งรวมถงึการตอบสินองต่อการตรวจสิอบ 
อย่์างซื�อสิตัย์์และการเปิดเผย์ข้อมลูท่�เก่�ย์วข้องทั�งหมดท่�คุณม่

ผลของการละเมิด COBC
ท่� Halliburton ความซื�อสิตัย์์คือค่านิย์มหลัก และเราใส่ิใจอย่์างจรงิจงัยิ์�งต่อเรื�องการละเมดิ COBC การไม่ปฏบัิตติาม COBC 
อาจส่ิงผลให้มก่ารลงโทษทางวนัิย์จนถงึและรวมถงึการย์ตุกิารจ้างงานและการด�าเนินการทางกฎหมาย์ในบางกรณ่
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ผมสิามารถคาดหวงัสิิ�งใดหลังจากท่�ราย์งานโดย์สุิจรติ

หลังจากท่�ราย์งานให้ทรพัย์ากรทางจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎ 
ข้อบังคับระดบัสิากลทราบแล้ว คุณสิามารถคาดหวงัสิิ�งดงัต่อไปน่�

• ราย์งานของคุณจะได้รับความใสิ่ใจอย์่างจริงจัง
• ราย์งานของคณุจะไดร้บัการตรวจสิอบโดย์ละเอย่์ดในทนัท่
• ราย์งานและตวัตนของคณุจะไดร้บัการเกบ็รกัษาไวเ้ปน็ความลบั 

เท่าท่�จะสิามารถกระท�าได้ หรอืตามระดบัท่�กฎหมาย์อนุญ่าต
• ราย์งานของคุณจะไดร้บัการขย์าย์ความอย์า่งเหมาะสิม
• หากคณุเปดิเผย์ตัวตนของคุณ คณุจะไดร้บัการตดิตอ่เพื�อแจง้ผล 

ในส่ิวนท่�เก่�ย์วกบัการได้รับราย์งาน รวมทั�งการปิดเรื�องในขั�นตอน
สิุดท้าย์สิ�าหรับราย์งานของคุณ  

• คณุจะไม่ตกเปน็เปา้ของการตอบโต้อนัเนื�องมาจากการราย์งาน 
โดย์สิุจริตของคุณ

ผมเชัื�อว่า ผมได้พบเห็นการละเมดิ COBC แต่ผมไม่แน่ใจ  
ผมควรท�าอย์่างไร

หากคุณสิงสัิย์ว่าม่การละเมดิ COBC คุณจะต้องราย์งานเรื�องดงักล่าว  
ย์ิ�งราย์งานเรื�องเรว็เท่าใด กจ็ะย์ิ�งได้รบัการจดัการเร็วมากขึ�นเท่านั�น  
แม้ว่าคุณจะไม่มข้่อเท็จจรงิทั�งหมด แต่กค็วรแจ้งถงึสิิ�งท่�คุณทราบเก่�ย์วกบั
พฤติกรรมการละเมดิท่�สิงสิยั์กบัหัวหน้างาน, LEO, ฝ่่าย์ทรพัย์ากรบุคคล, 
กลุ่มจริย์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากล หรอืโทรแจ้ง 
สิาย์ด่วนจริย์ธรรม การท�าเช่ันน่�เป็นการปฏบัิตติามข้อผูกมดัตาม COBC 
และช่ัวย์ให้มั�นใจได้ว่า เราจะสิามารถตรวจสิอบเรื�องโดย์ละเอย่์ดเพื�อระบุว่า
ม่การละเมิดเกิดขึ�นหรือไม่

นโย์บาย์ของบริษทัห้ามมใิห้ท�าการตอบโต้ต่อบุคคลใดต็ามท่�ราย์งาน 
เรื�องข้อวิตกกงัวลโดย์สิจุรติ การกระท�า “โดย์สิจุรติ” หมาย์ความว่าคุณ
ราย์งานการด�าเนินการท่�คุณสิงสัิย์ว่าอาจละเมดิ COBC เราขอสินับสินุน 
ให้คุณเปิดเผย์ข้อมลูทั�งหมดท่�คุณม่ เพื�อให้ราย์งานม่ความสิมบูรณ์ 
และถูกต้องท่�สิุดเท่าท่�จะเป็นไปได้

8



ความสิัมพันธ์กับบริษัท
ชัมุชัน Halliburton ประกอบด้วย์พนักงานมากกว่า  
50,000 คน ในประมาณ 80 ประเทศ ซึ�งเป็นตวัแทนของ  
140 สิญั่ชัาต ิสิิ�งท่�สิ�าคัญ่ท่�สิดุคือ การดแูลให้พนักงาน 
เหล่านั�นได้ท�างานในสิภัาวะท่�มค่วามปลอดภัยั์สูิงสิดุ  
ได้รบัการปฏบัิตอิย่์างเป็นธรรมและให้เก่ย์รต ิและปฏบัิติงาน
ท่ามกลางสิภัาพแวดล้อมท่�มคุ่ณธรรม เรื�องน่�เป็นสิิ�งจ�าเป็น
สิ�าหรับสิวสัิดภิัาพของบรษิทั และเหนือสิิ�งอื�นใด มค่วาม 
สิ�าคัญ่สิ�าหรบัสิวสัิดภิัาพของพนักงานทุกคน

การสิร้างสิภัาพแวดล้อมเช่ันน่�และรกัษาให้คงอยู่์ต่อไป 
มไิด้ขึ�นอยู่์กบับุคคลใดหรือกลุ่มใดโดย์เฉพาะภัาย์ในบรษิทั 
แต่ต้องอาศัย์การสินับสินุนและความมุง่มั�นของสิมาชักิทุกๆ  
คนในท่มของเรา ตั�งแต่นักเคม่ในอินเด่ย์จนถงึวศิวกรใน 
แองโกลา เลขานุการในแคนาดา และผู้จดัการฝ่่าย์พัฒนา
ธรุกจิในบราซลิ พวกเราทุกคนล้วนแต่ม่บทบาทในการสิร้าง
สิภัาพแวดล้อมเชั่นน่�

ปณธิานน่�มก่ารระบุไว้อย์ูใ่นส่ิวน “ความสิมัพันธ์กบับริษทั” ใน COBC ของ Halliburton ท่�กล่าวถงึนโย์บาย์และแนวทางต่างๆ  
ของบริษัทท่�เก่�ย์วข้องกับ

• การจ้างงานและสิถานท่�ท�างาน

• สิขุอนามยั์ ความปลอดภัยั์และสิิ�งแวดลอ้ม (HSE)

• ความขัดแย์้งด้านผลประโย์ชัน์

• การใช้ัและการเปดิเผย์ข้อมลูท่�ไม่เปดิเผย์และเปน็ 
สิาระสิ�าคัญ่ต่อสิาธารณะ

• ความซื�อสิตัย์์ทางการเงนิ การราย์งาน และการเปดิเผย์

• การปกป้องทรัพย์์สิินของบริษัท 

• ขอ้มลูสิว่นบคุคลและความปลอดภัยั์ของข้อมลู

นโย์บาย์เหล่าน่�ใช้ัเป็นแนวทางชั่�น�า พนักงานทุกๆ  คนมห่น้าท่�รบัผิดชัอบในการมป่ณธิานย์ดึมั�นต่อ Halliburton และระหว่าง 
กันและกัน ในการท�างานด้วย์ความซื�อสิัตย์์ ม่คุณธรรม ความเป็นธรรม และความปลอดภััย์
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การจ้างงานและสิถานท่�ท�างาน
เราห้ามมิให้ม่การคุกคาม
ทุก  ๆคนสิมควรท่�จะได้ท�างานในสิภัาพแวดล้อมท่�พวกเขารู้สิกึว่าได้รบัการต้อนรบั 
และปลอดภัยั์ น่�จงึเป็นเหตผุลท่� Halliburton ส่ิงเสิรมิสิภัาพแวดล้อมท่�ปราศจากการ 
ล่วงละเมิดคุกคามและพฤติกรรมท่�ขาดความเคารพ

บริษทัของเราจะไม่ย์นิย์อมให้ม่การคุกคามหรือม่พฤตกิรรมท่�ก่อให้เกดิสิภัาพแวดล้อม 
ในการท�างานท่�มก่ารข่มขู่ เป็นปรปักษ์ หรอืท�าให้ขุน่เคือง ตวัอย่์างบางส่ิวนของการคุกคาม 
ม่ดังต่อไปน่�

• การคกุคามทางเพศในรปูแบบของการสิมัผสัิทางรา่งกาย์หรอืท่าทางอนัไมพ่งึประสิงค์

• ค�าวิจารณ์และค�าพูดข�าขันท่�ไม่เหมาะสิม

• ภัาพท่�ล่วงละเมิดหรือโจ่งแจ้ง 

• ค�ากล่าวดูถูกทางเชัื�อชัาติหรือชัาติพันธุ์

• การข่มขู่หรือการขู่คุกคาม

หากคุณรูส้ิกึว่าถกูคกุคามหรอืได้พบเห็นพฤตกิรรมการคุกคาม ให้พูดคุย์กบัฝ่่าย์ท่�คุกคาม  
หรือราย์งานปัญ่หาโดย์ทันท่ พึงระลึกว่า ผู้จดัการหรอืหัวหน้างานไม่สิามารถใช้ัเรื�องการ 
คุกคามหรือการตอบโต้เป็นเงื�อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เราจะไม่ย์นิย์อมให้มก่ารตอบโต้ไม่ว่าในรปูแบบใดต่อพนักงานท่�ราย์งานหรือมส่่ิวนร่วม 
ในการตรวจสิอบโดย์สิุจริต

เราสิ่งเสิริมให้ม่สิถานท่�ท�างานม่ความเป็นอันหนึ�งอันเด่ย์วกัน
เราตระหนักถงึคุณค่าของแรงงานท่�ประกอบด้วย์ตัวบุคคลต่างๆ  ท่�มทั่กษะ มมุมอง และภูัมหิลัง
อันหลากหลาย์ ทกุๆ  การตดัสิินใจจ้างงานและเลื�อนต�าแหน่งของเรายื์ดถอืตามความด่ความชัอบ 
คุณสิมบัต ิและผลการปฏบิติังานของแต่ละตวับุคคล จะไม่ม่การตดัสิินใจใดๆ  โดย์ยึ์ดถอืตามปัจจยั์
ของการแบ่งแย์ก เช่ัน เชัื�อชัาต ิสิผิ่ว ศาสินา เพศ รสินิย์ม/ความเบ่�ย์งเบนทางเพศ ความเป็นพลเมอืง 
สิถานภัาพการสิมรสิ สิถานะการเกณฑ์ทหาร ข้อมลูทางพันธกุรรม ชัาติก�าเนิด อัตลักษณ์ทางเพศ 
อาย์ ุทุพพลภัาวะ หรอืสิถานภัาพอื�น  ๆท่�ได้รบัการคุ้มครองโดย์กฎหมาย์หรอืกฎระเบ่ย์บ

Halliburton ย์ดึถอืปฏบัิติตามกฎหมาย์และกฎระเบ่ย์บทั�งหมดท่�ครอบคลุมวธ่ิปฏบัิตใินการจ้างงาน 
ในทุกแห่งท่�เราด�าเนินธรุกจิ เรามุง่มั�นในการบังคับใช้ันโย์บาย์ วธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิ และกระบวนการ
ของเรา เพื�อให้ม่การจ้างงานท่�เป็นธรรม รวมทั�งมก่ารปฏบัิตอิย่์างเท่าเท่ย์มกนัในการจ้างงาน  
การเลื�อนต�าแหน่ง การให้ผลตอบแทน การฝึ่กอบรม การด�าเนินการทางวนัิย์ และการยุ์ตกิารจ้างงาน

หากคุณสิงสัิย์รปูแบบของพฤติกรรมการแบ่งแย์กอย่์างไม่เหมาะสิมใดๆ  ในสิถานท่�ท�างาน คุณควร
ราย์งานทันท่

หัวหน้างานของฉันคนหนึ�งขอนัดพบฉัน 
เพื�อดื�มด้วย์กนัหลังเลิกงานหลาย์ครั�ง ฉันบอก
กบัเขาหลาย์ครั�งว่า ฉันไม่ว่างในตอนเย์น็  
แต่เขากยั็์งคงไม่หยุ์ดชัวน เมื�อสิปัดาห์ท่�แล้ว 
เขาบอกว่า หากฉันไปร่วมดื�มกบัเขา ฉันอาจ
จะได้ขึ�นเงนิเดอืนเย์อะมากตามท่�ได้สิญั่ญ่า 
กบัฉันไว้ ดไูม่ถกูต้องท่�ฉันจะต้องออกไปดื�ม
กบัเขาเพื�อให้ได้ขึ�นเงนิเดอืนท่�ฉันสิมควรจะ 
ได้อย์ูแ่ล้ว ฉันท�าเกนิเหตไุปหรือเปล่า

ไม่ คุณไม่ได้เป็นเช่ันนั�น หัวหน้างานของคุณ 
ไม่ควรท�าให้คุณรูสึ้ิกไม่สิบาย์ใจหรอืแสิดงออก 
เป็นนัย์  ว่า การท่�คุณปฏเิสิธไม่ท�าตามค�าขอ 
ของเขาจะส่ิงผลกระทบต่อโอกาสิท่�คุณจะได้รบั
การขึ�นเงนิเดอืน คุณควรราย์งานเรื�องพฤตกิรรมน่�
ให้ฝ่่าย์ทรพัย์ากรทางจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติาม
กฎข้อบังคับทราบโดย์ทันท่

พึงตระหนักว่า บรษิทัห้ามอย่์างเข้มงวดมใิห้มก่าร
ตอบโต้การร้องเรย่์นท่�กระท�าโดย์สิจุรติ
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การประพฤติผิดในสิถานท่�ท�างาน
เราสินับสินุนสิภัาพแวดล้อมท่�ส่ิงเสิรมิสิขุอนามยั์และสิวสัิดภิัาพของพนักงานของเรา

เราไม่ย์นิย์อมให้มก่ารจ�าหน่าย์หรอืใช้ัสิารท่�ผิดกฎหมาย์หรอืแอลกอฮอล์ในสิถานท่�ท�างาน  
เราคาดหวงัให้ม่การใช้ัย์าท่�แพทย์์สิั�งในลักษณะท่�ไม่ส่ิงผลกระทบในเชังิลบต่อการปฏบัิตงิาน 
หรือสิุขอนามัย์และความปลอดภััย์ของเพื�อนพนักงาน

Halliburton ห้ามอย่์างเข้มงวดมใิห้มก่ารใช้ัความรนุแรงและพฤติกรรมการคุกคามในสิถานท่� 
ท�างาน เราห้ามมใิห้มไ่ว้ในครอบครองซึ�งอาวธุปืน ระเบิดท่�ไม่ได้รบัการออกแบบ ไม่ได้ถกูใช้ังาน  
และไม่ได้ถกูควบคุมอย่์างเหมาะสิมโดย์บุคลากรของบรษิทัท่�ได้รบัมอบหมาย์ รวมทั�งอาวธุอื�นๆ   
ในพื�นท่�ของบรษิทั หรือในระหว่างการด�าเนินธรุกจิของ Halliburton เว้นแต่ว่า ข้อห้ามน่�จะเป็น 
การละเมิดกฎหมาย์ท้องถิ�น

หากคุณพบเห็นสิถานการณ์ท่�เก่�ย์วข้องกบัการประพฤตผิิด รวมทั�งความรนุแรงหรอืการคุกคาม  
คุณควรตดิต่อหัวหน้างานของคุณ ฝ่่าย์ทรพัย์ากรบุคคล ฝ่่าย์รกัษาความปลอดภััย์ขององค์กร  
กลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบิตัติามกฎข้อบังคับระดบัสิากล หรอืสิาย์ด่วนจริย์ธรรมโดย์ทันท่

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บรษิทั 3-10040 “การป้องกนั 
ทั�วทั�งองค์กรในการใชั้สิารเสิพติด  
แอลกอฮอล์ และสิารของ Halliburton”
นโย์บาย์บรษิทั 3-10041 “การป้องกนั 
การใชั้สิารของสิหรัฐอเมริกา”
นโย์บาย์บริษัท 3-10200 “อาวุธ”
วธิป่ฏบัิติทางธรุกจิของบรษิทั 4-11239  
“แนวทางสิ�าหรับมาตรการทางวินัย์”
วธิป่ฏบัิติทางธรุกจิของบรษิทั 4-11310  
“การลาป่วย์”
วธิป่ฏบัิติทางธรุกจิของบรษิทั 4-11313  
“การตรวจสิุขภัาพ – สิหรัฐอเมริกา”

นโย์บาย์บรษิทั 3-13050 “โอกาสิการจ้างงาน 
ท่�เท่าเท่ย์มกัน”
นโย์บาย์บรษิทั 3-13060 “การคุกคาม”
นโย์บาย์บรษิทั 3-15470 “ความสิมัพันธ์ 
ในการท�างานท่�ต้องห้าม”
นโย์บาย์บรษิทั 3-15550 “การป้องกนั 
ความรุนแรงในสิถานท่�ท�างาน”
วธ่ิปฏบิตัทิางธรุกจิของบรษิทั 4-17031  
“เหตุการณ์การรักษาความปลอดภััย์ 
ท่�สิามารถราย์งานได้”
นโย์บาย์บรษิทั 3-90113 “สิิทธมินุษย์ชัน”

เพื�อนร่วมงานท่�ผมรูจ้กัมาหลาย์ปีเพิ�งจะไม่ได้
รบัการพิจารณาเลื�อนต�าแหน่ง แม้ว่าจะเป็นท่�
ทราบกนัดถ่งึความเป็นคนเจ้าอารมณ์ของเขา 
แต่เขากไ็ม่เคย์ใช้ัความรนุแรงหรือขู่คกุคาม 
อย่์างไรกต็าม การท่�เขาพูดถงึ “การเอาคืน” 
หัวหน้างานของเราท�าให้ผมรู้สิกึกงัวล ผมควร
ท�าอย์่างไร

พฤติกรรมคุกคามหรอืภัาษาท่�คุกคามในท่� 
ท�างานเป็นสิิ�งต้องห้าม คุณควรราย์งานเหตกุารณ์
ดงักล่าวโดย์ทันท ่แม้ว่าจะไม่แน่ใจในเจตนา 
ท่�แท้จรงิของบคุคลนั�น ความปลอดภัยั์ทาง
กาย์ภัาพของพนักงานของเราเป็นสิิ�งท่�ได้รบัการ
เอาใจใส่ิสิงูสิดุ และ Halliburton จะด�าเนินการ
ในทุกขั�นตอนเท่าท่�สิามารถท�าได้เพื�อปกป้อง
สิวัสิดิภัาพของพนักงาน
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สิุขอนามัย์ ความปลอดภััย์และสิิ�งแวดล้อม (HSE)
ความมุง่มั�นท่�จะม่สิถานท่�ท�างานท่�ดต่่อสิขุภัาพ ปลอดภััย์ และม่สิภัาพแวดล้อมสิมบรูณ์
Halliburton มค่วามมุ่งมั�นท่�แน่วแน่ต่อ HSE ซึ�งหมาย์ความว่า  
HSE คือหน้าท่�รับผิดชัอบของทุกๆ  คน และพวกเราแต่ละคน 
จะต้องปฏบัิติตามกฎหมาย์ท่�บังคับใช้ั ในขณะเด่ย์วกนักต้็อง
ท�าความเข้าใจและปฏบัิติตามนโย์บาย์ HSE วธิป่ฏบัิตทิาง
ธรุกจิ และมาตรฐานของบรษิทั คุณจ�าเป็นต้องตระหนักถงึ
และปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านการราย์งาน HSE ท่�มค่วาม
เก่�ย์วข้องกบับทบาทหน้าท่�ของคุณในบรษิทั

โปรแกรม Stop Work Authority (SWA) หรือ อ�านาจในการ
หย์ดุท�างาน ให้อ�านาจและความรบัผิดชัอบแก่พนักงานทุกๆ  
คนในการเข้าแทรกแซงหรือหยุ์ดย์ั�งการท�างานโดย์ปราศจาก
ความกลัวการถกูตอบโต้ หากพวกเขาสิงัเกตพบการกระท�า
หรอืสิภัาพท่�ไม่ปลอดภัยั์และเป็นอันตราย์ท่�ไซต์งาน หรือม่ 
ข้อกงัวลเก่�ย์วกบัการควบคุมความเสิ่�ย์ง HSE

หากคุณไม่มั�นใจว่า กฎและกระบวนการ HSE ใดบ้างท่�ใช้ักบั
ต�าแหน่งของคุณ ให้ทบทวนนโย์บาย์ HSE และมาตรฐาน 
ท่�เก่�ย์วข้อง และปรกึษากบัหัวหน้างานของคุณโดย์ทันท่

หากคุณตระหนักถงึสิภัาพของสิถานท่�ท�างานหรอืการปฏบัิติ 
ท่�อาจเป็นอันตราย์ต่อสิขุภัาพและความปลอดภัยั์ของผู้คน 
หรอืสิิ�งแวดล้อม หรอืหากคุณม่ค�าถามหรอืข้อกงัวลใดๆ   
เก่�ย์วกบัลักษณะท่�การด�าเนินการของเราส่ิงผลกระทบต่อ
สิขุภัาพของมนุษย์์หรอืสิิ�งแวดล้อม โปรดตดิต่อหัวหน้างาน, 
LEO, ฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุคคล, ทรัพย์ากร HSE ในพื�นท่�,  
กลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากล  
หรือสิาย์ด่วนจริย์ธรรมโดย์ทันท่

ทั�งน่� ขึ�นอยู่์กบัพนักงานทุกๆ  คนท่�จะต้องส่ิงเสิริมวฒันธรรม 
HSE ของเราโดย์การผสิานความปลอดภัยั์ ความระมดัระวงั 
และหน้าท่�รบัผิดชัอบไว้ในทุกสิิ�งทุกอย่์างท่�เรากระท�า

ความย์ั�งย์ืน
นอกเหนือจากการปฏบัิตติามกฎหมาย์และกฎระเบ่ย์บของ 
HSE ท่�บังคับใช้ัทั�งหมดแล้ว Halliburton ย์งัยึ์ดมั�นในเรื�อง
ความย์ั�งย์นืในการด�าเนินงานของเรา ซึ�งรวมถงึการ 
ด�าเนินการตามขั�นตอนเชังิรุกเพื�อช่ัวย์ปกป้องสิขุอนามยั์ 
ของบุคคลและสิิ�งแวดล้อม ตลอดจนการปฏบัิติตามหลักการ
ชั่�น�าเพื�อความย์ั�งย์ืนท่�ระบุอื�นๆ ของเรา

เรามุ่งมั�นท่�จะมอบผลิตภัณัฑ์และบริการท่�ส่ิงผลกระทบ
ต่อสิภัาพแวดล้อมน้อย์ท่�สิดุ เรายั์งแสิวงหาหนทางในการ
ใช้ัพลังงานและทรพัย์ากรทางธรรมชัาตขิองเราอย่์างม่
ประสิทิธภิัาพมากขึ�น โดย์มุง่เน้นเรื�องการร่ไซเคิลและ 
การก�าจัดอย์่างม่ความรับผิดชัอบ

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บรษิทั 3-10042 “มาตรฐานและแนวทางด้านสิขุอนามยั์ 
ความปลอดภััย์ และสิภัาพแวดล้อมระดับสิากล”
มาตรฐาน HSE ระดับสิากล

อ�านาจในการหย์ุดท�างาน
หลักการชั่�น�าเพื�อความย์ั�งย์ืน
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ผมได้รับบาดเจ็บในระหว่างการท�างานภัาคสินาม  
แต่หัวหน้างานของผมกดดนัไม่ให้ผมราย์งานเรื�องน่� 
และขอให้ผมท�างานเบาๆ แทน ผมควรท�าอย์่างไร

คุณควรราย์งานเรื�องการบาดเจบ็ของคุณตามมาตรฐาน HSE  
ระดบัสิากลของเรา Halliburton แสิวงหาหนทางในการรกัษาไว้ 
ซึ�งสิภัาพแวดล้อมการท�างานท่�ปลอดภััย์และด่ต่อสุิขอนามยั์สิ�าหรบั 
พนักงานทุกๆ  คน และมุง่ปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านความปลอดภััย์ 
อย่์างเข้มงวด หัวหน้างานจะต้องไม่กดดนัพนักงานให้ปิดบังเรื�อง 
การบาดเจบ็ในท่�สิถานท่�ท�างานโดย์มุง่หวงัท่�จะบรรลุเป้าหมาย์ 
ด้านความปลอดภัยั์ ในท�านองเดย่์วกนั การแนะน�าให้ท�างานใน 
หน้าท่�ท่�เบาๆ  จะต้องมแ่พทย์์ผู้รกัษาเป็นผู้สิั�ง และไม่ใช่ัทางเลือก 
สิ�าหรบัการราย์งานการบาดเจบ็อย่์างเหมาะสิม พึงตระหนักถงึ 
อก่ด้วย์ว่า คุณไม่จ�าเป็นต้องไปพบแพทย์์ส่ิวนตวัของคุณและ 
ชั�าระส่ิวนเกนิ หากการบาดเจบ็ของคุณเก่�ย์วข้องกบัการท�างาน

หากคุณก�าลังถกูกดดนัให้ไม่ราย์งานการบาดเจบ็ โปรดติดต่อไปท่� 

• กลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิติตามกฎขอ้บงัคบัระดบัสิากล  
• LEO ของคุณ
• ฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุคคล
• สิาย์ด่วนจริย์ธรรม

13



ความขัดแย์้งด้านผลประโย์ชัน์ 
เรามห่น้าท่�รบัผิดชัอบในการด�าเนินการเพื�อผลประโย์ชัน์สูิงสิดุของบรษิทัอย์ูต่ลอดเวลา ในฐานะท่�เป็นพนักงานของ Halliburton 
เราจะต้องไม่เข้าร่วมในกจิกรรมท่�ท�าให้ความเป็นกลางของเราต้องย่์อหย่์อนลง หรอืกจิกรรมท่�ก่อให้เกดิหรอืแม้แต่ดเูหมอืนว่า
ก่อให้เกิดความขัดแย์้งระหว่างผลประโย์ชัน์ของเราเองกับผลประโย์ชัน์ของบริษัท
สิิ�งสิ�าคัญ่คือคุณต้องเปิดเผย์ความขดัแย้์งด้านผลประโย์ชัน์ท่�เกดิขึ�นจริงและท่�อาจเกดิขึ�นแก่หัวหน้างานของคุณ ฝ่่าย์ทรัพย์ากร
บุคคล หรอืกลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากลอย่์างเป็นลาย์ลักษณ์อกัษร เพื�อให้ได้รบัการแก้ไขหรือ 
หล่กเล่�ย์งความขัดแย้์งด้านผลประโย์ชัน์ดงักล่าว หัวหน้างานและฝ่่าย์ทรพัย์ากรบคุคลม่หน้าท่�ในการตดิต่อกลุ่มจริย์ธรรม 
และการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากลเพื�อให้ได้รบัการประเมนิความขัดแย้์งทางผลประโย์ชัน์หากพนักงานเปิดเผย์ 
ความขดัแย้์งท่�อาจเกดิขึ�น พนักงานหลักบางราย์อาจจ�าเป็นต้องกรอกค�าแถลงเรื�องการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับและการเปิดเผย์
ความขัดแย์้งด้านผลประโย์ชัน์
ความขัดแย้์งด้านผลประโย์ชัน์ประกอบด้วย์กรณท่่�มส่ิาเหตุมาจากผลประโย์ชัน์ทางการเงนิ โอกาสิขององค์กร ความสิมัพันธ์ 
ทางครอบครัวและส่ิวนบุคคล และการจ้างงานและการเป็นสิมาชิักคณะกรรมการภัาย์นอก

ผลประโย์ชัน์ทางการเงิน
ความขัดแย้์งด้านผลประโย์ชัน์อาจเกดิขึ�นเมื�อคุณ ครอบครวัของคุณ หรอืบุคคลท่�คุณมค่วามสิมัพันธ์ส่ิวนตวัใกล้ชัดิม่ 
ผลประโย์ชัน์ทางการเงนิในองค์กรท่�ท�าธุรกจิด้วย์ แสิวงหาท่�จะท�าธรุกจิด้วย์ แข่งขนั หรือแสิวงหาท่�จะแข่งขนักบั Halliburton
หากคุณมค่�าถามว่าผลประโย์ชัน์ทางการเงนิในองค์กรท่�ท�าธรุกจิด้วย์ หรอืแข่งขันกบั Halliburton ท�าให้เกดิความขดัแย้์ง 
หรอืไม่ คุณควรตดิต่อกบัหัวหน้างานของคุณ ฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุคคล หรอืกลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบิตัติามกฎข้อบังคบัระดบั
สิากลเพื�อขอค�าแนะน�า หัวหน้างานและฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุคคลม่หน้าท่�ในการตดิต่อกลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับ
ระดบัสิากลเพื�อให้ได้รบัการประเมนิความขดัแย้์งทางผลประโย์ชัน์หากพนักงานเปิดเผย์ความขัดแย้์งท่�อาจเกดิขึ�น 

โอกาสิขององค์กร
เราทุกคนม่หน้าท่�ในการปกป้องและเพิ�มพูนผลประโย์ชัน์ของบรษิทัเมื�อใดกต็ามท่�สิามารถท�าได้ ควรงดเว้นจากการใช้ัทรพัย์์สิิน 
ข้อมูลของบริษัท หรือต�าแหน่งของคุณท่�ม่อย์ู่ภัาย์ใน Halliburton เพื�อประโย์ชัน์สิ่วนตัว

• คณุจะตอ้งไม่แสิวงหาประโย์ชัน์ส่ิวนตัวจากโอกาสิทางธุรกจิ หากเปน็ไปได้วา่ Halliburton อาจมผ่ลประโย์ชัน์ในโอกาสิ 
นั�นด้วย์ เว้นแต่บรษิทัจะตระหนักถงึโอกาสินั�นและได้ปฏเิสิธโอกาสินั�นแล้วเป็นลาย์ลักษณ์อักษร

• คณุไมค่วรแสิวงหาประโย์ชัน์สิว่นตวัจากโอกาสิทางธรุกจิท่�คน้พบโดย์การใชัท้รพัย์์สินิหรือข้อมูลของ Halliburton หรือผ่าน
ทางต�าแหน่งของคุณท่�ม่ในบริษัท 

• ทรพัย์์สินิทางปัญ่ญ่าท่�พนกังานพฒันาขึ�นในระหวา่งเวลาการท�างานเปน็ของบรษิทัและถอืเปน็ทรพัย์์สินิของบรษิทั  
มิใชั่ของพนักงาน
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ครอบครัวและความสิัมพันธ์สิ่วนบุคคล
Halliburton คัดเลือกพนักงาน ผู้จ�าหน่าย์ ซพัพลาย์เออร์ และหุ้นส่ิวนธรุกจิทั�งหมดโดย์
พิจารณาตามคณุสิมบัต ิและมใิช่ัยึ์ดถอืตามความสัิมพันธ์ทางครอบครัวหรือมิตรภัาพส่ิวนตวั 
คุณควรงดเว้นจากการม่ส่ิวนร่วมหรือพย์าย์ามโน้มน้าวการตดัสิินใจใดๆ  ท่�เก่�ย์วข้องกบั 
การตดิต่อทางธรุกจิของบรษิทักบับคุคลท่�คุณมค่วามสิมัพันธ์ส่ิวนตวัใกล้ชัดิ

นอกจากนั�น คุณจะต้องไม่จ้างงาน ควบคุมดแูล อย์ูใ่ต้บังคับบัญ่ชัา หรือมอิ่ทธพิลเหนือบุคคล
ท่�คุณม่ความสิัมพันธ์สิ่วนตัวใกล้ชัิด

ถ้าบุคคลท่�คุณม่ความสัิมพันธ์ส่ิวนตัวใกล้ชิัดท�างานให้กบัหนึ�งในคู่แข่งของ Halliburton หรอื
องค์กรท่� Halliburton ก�าลังพิจารณาท�าธรุกจิด้วย์ คุณต้องเปิดเผย์ข้อมลูน่�ให้กบัหัวหน้างาน
ของคุณ ฝ่่าย์ทรัพย์ากรบคุคล หรอืกลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบิตัติามกฎข้อบังคับระดบัสิากล 
หัวหน้างานและฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุคคลม่หน้าท่�ในการติดต่อกลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติาม
กฎข้อบังคับระดบัสิากลเพื�อให้ได้รบัการประเมนิความขัดแย้์งทางผลประโย์ชัน์หากพวกเขา
ตระหนักถึงความขัดแย์้งท่�อาจเกิดขึ�น

การจ้างงานภัาย์นอกหรือสิมาชัิกของคณะกรรรมการบริหาร
การท�างานภัาย์นอกกบัคู่แข่ง ซพัพลาย์เออร์ หรอืลูกค้าของ Halliburton มกัจะก่อให้เกดิ 
ความขดัแย้์งด้านผลประโย์ชัน์ท่�ไม่สิามารถอนุญ่าตให้เกดิขึ�นได้ในเกอืบทุกกรณ่ พนักงาน 
ต้องไม่แข่งขนักบั Halliburton และต้องไม่ท�าหน้าท่�เป็นท่�ปรกึษา พนักงาน หรอืสิมาชักิของ
คณะกรรมการบรหิารให้แก่คู่แข่งหรอืหุ้นส่ิวนของ Halliburton ใดๆ  โดย์ท่�ไม่ได้รบัอนุญ่าต 
เป็นลาย์ลักษณ์อักษรอย์่างชััดแจ้งจาก Halliburton

งานภัาย์นอกย์งัอาจท�าให้เกดิความขดัแย้์งด้านผลประโย์ชัน์ เมื�องานนั�นรบกวนต่อหน้าท่� 
รบัผิดชัอบท่�คุณได้รบัการจ้างงานหรอืท�าให้ผลการปฏบัิตงิานของคุณท่� Halliburton ต้อง 
เสิย่์หาย์ เมื�อพิจารณาท่�จะท�างานภัาย์นอก Halliburton โปรดปรกึษาเรื�องน่�กบัหัวหน้างาน
ของคุณ ฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุคคล หรือกลุ่มจริย์ธรรมและการปฏบัิติตามกฎข้อบังคับระดบั 
สิากล เพื�อจะได้ไม่เกดิความขัดแย้์งด้านผลประโย์ชัน์จรงิหรอืถกูมองว่าม่ความขัดแย้์งด้าน 
ผลประโย์ชัน์ หัวหน้างานและฝ่่าย์ทรพัย์ากรบุคคลม่หน้าท่�ในการตดิต่อกลุ่มจรยิ์ธรรมและ 
การปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากลเพื�อให้ได้รับการประเมนิความขัดแย้์งทางผลประโย์ชัน์
หากพนักงานเปิดเผย์ความขัดแย์้งท่�อาจเกิดขึ�น

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บริษัท 3-02560 “ความขัดแย์้งด้านผลประโย์ชัน์” 
นโย์บาย์บรษิทั 3-05000 “การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในธรุกจิภัาย์นอก”
นโย์บาย์บริษัท 3-15470 “ความสิัมพันธ์ในการท�างานท่�ต้องห้าม”
นโย์บาย์บริษัท 3-15760 “ธุรกรรมของบุคคลท่�เก่�ย์วข้อง”
ค�าแถลงเรื�องการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับและการเปิดเผย์ความขดัแย้์งด้านผลประโย์ชัน์

ฉันสิามารถท�างานนอกเวลาให้ธรุกจิ 
ก่อสิร้างของพ่�เขย์ของฉันหลังจากเลิกงาน 
และในระหว่างช่ัวงวนัหย์ดุได้หรอืไม่

น่าจะได้ อย่์างไรกต็าม งานภัาย์นอกอาจม ่
ความขัดแย้์งด้านผลประโย์ชัน์ หากเก่�ย์วข้อง 
กบัการแข่งขันกบัผลิตภัณัฑ์หรอืบรกิารของ  
Halliburton การท�างานให้ผู้จ�าหน่าย์ของ 
Halliburton หรอืหากส่ิงผลกระทบเชิังลบต่อ 
ความสิามารถของคุณในการปฏบิตัหิน้าท่� 
ของคุณท่� Halliburton ไม่ว่าในทางใด ก่อนท่�จะ
ท�างานภัาย์นอกใดๆ  โปรดปรึกษาเรื�องลักษณะ
งานกบักลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎ 
ข้อบังคับระดบัสิากลเพื�อตดัสิินว่า งานนั�นม่ 
ความขัดแย้์งด้านผลประโย์ชัน์หรอืไม่

โปรดทราบ!
บุคคลท่�คุณม่ “ความสัิมพันธ์ส่ิวนตวั 
ใกล้ชัิด” อาจเป็น

• คู่สิมรสิ คู่รกั หรอืบคุคลท่�คณุ 
ออกเดทด้วย์

• สิมาชักิในครอบครัวท่�ใกลช้ัดิ  
(บิดามารดา บุตรชัาย์/สิาว  
พ่�น้องชัาย์/หญิ่ง ปู่ย่์าตาย์าย์/
หลาน)

• พอ่ตาและแมย่์าย์ ลกูเขย์และ 
ลูกสิะใภ้ั พ่�และน้องเขย์/สิะใภ้ั

• ลูกพ่�ลูกน้อง ลุง ป้า น้า อา  
หลานชัาย์ หลานสิาว

• บคุคลใดกต็ามท่�อาศยั์อยู่์ใน 
บ้านหลังเด่ย์วกันกับคุณ
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การใชั้และการเปิดเผย์ข้อมูลท่�ไม่เปิดเผย์ 
และเป็นสิาระสิ�าคัญ่ต่อสิาธารณะ
ถอืว่าเป็นการผิดกฎหมาย์และละเมดิ COBC ของบรษิทั  
หากพนักงานท�าการซื�อขาย์หลักทรพัย์์ของบรษิทัใดกต็าม 
(รวมทั�ง Halliburton) โดย์ใช้ัการรบัรูข้้อมลูท่�ไม่เปิดเผย์ 
และเป็นสิาระสิ�าคัญ่ (“ข้อมลูวงใน”) เก่�ย์วกบับรษิทันั�นๆ   
หากคณุรบัทราบถงึข้อมลูวงในเก่�ย์วกบั Halliburton  
โดย์ทั�วไปแล้ว คุณจะต้องรอคอย์จนกระทั�งสิิ�นสิดุเวลา 
ท�าการของวนัท�าการท่�สิองหลังจากท่�ข้อมลูได้ถกูเปิดเผย์ 
อย่์างเหมาะสิมแล้วต่อสิาธารณะ จงึจะซื�อหรือขาย์หลักทรพัย์์
ของ Halliburton ม่การน�ากฎเกณฑ์ข้อจ�ากดัเพิ�มเติมมา 
บังคับใช้ักบัการซื�อขาย์หลักทรพัย์์ของ Halliburton สิ�าหรับ
พนักงาน เจ้าหน้าท่� และกรรมการบรษิทัท่�สิ�าคัญ่บางราย์

ข้อมลูวงในรวมถงึ ข้อมลูใดกต็ามท่�สิามารถส่ิงผลกระทบ 
ต่อการตดัสิินใจของบุคคลในการซื�อขาย์หลักทรพัย์์ซึ�งยั์ง
ไม่เป็นท่�รบัทราบโดย์ทั�วไปต่อสิาธารณะชันท่�ท�าการลงทุน 
ตัวอย์่างเชั่น

• ผลติภัณัฑ์และข้อเสินอใหม่ๆ  ท่�มค่วามสิ�าคัญ่

• การควบรวมกจิการ การเขา้ซื�อกจิการ การโอน 
การครอบครอง และการร่วมลงทุน

• สิถานะของสิญั่ญ่าสิ�าคญั่ รวมถงึการย์กเลกิ  
การต่อสิัญ่ญ่า และการเข้าท�าสิัญ่ญ่า

• ความเปล่�ย์นแปลงท่�สิ�าคัญ่ในฝ่่าย์บริหาร

• การตรวจสิอบของรัฐบาล

• การตดิตอ่สิื�อสิารกบัเจา้หนา้ท่�ก�ากบัดแูล

• ผลลัพธ์ทางการเงินท่�ย์ังไม่ได้ประกาศ

• คดศ่าลท่�อยู่์ในระหวา่งการพจิารณาและขอ้ตกลง 
ทางกฎหมาย์

หากคุณทราบถงึข้อมูลวงในท่�เก่�ย์วข้องกบั Halliburton  
หรอืบรษิทัอื�น คุณจะต้องไม่เปิดเผย์ข้อมลูนั�นให้บุคคลใด
กต็ามนอกเหนือจากบุคคลซึ�งม่ต�าแหน่งท่�จ�าเป็นต้องทราบถงึ
ข้อมลูนั�น จนกว่าจะมก่ารเปิดเผย์ข้อมลูต่อสิาธารณะแล้ว

คุณต้องไม่เปิดเผย์ข้อมลูวงในท่�เก่�ย์วข้องกบับรษิทัให้ผู้อื�น
ทราบ รวมทั�งสิมาชักิในครอบครวั (“การแนะ”) เนื�องจาก 
พวกเขาอาจท�าการค้าโดย์ใช้ัข้อมลูนั�น หรอืมเิช่ันนั�น อาจได้
รบัผลก�าไรจากข้อมูลนั�น ในท�านองเด่ย์วกนั หากคุณรบัทราบ
ถงึข้อมลูวงในเก่�ย์วกบับรษิทัท่�ไม่ใช่ั Halliburton คุณจะต้อง
งดเว้นจากการแนะน�าให้บุคคลอื�นคนนั�นท�าการซื�อขาย์ 
หลักทรัพย์์ของบริษัทนั�น

หากคุณมข้่อสิงสิยั์เก่�ย์วกบักฎหมาย์การใช้ัข้อมลูภัาย์ใน 
หรอืข้อผูกพันของคุณภัาย์ใต้ COBC ควรปรึกษากลุ่ม
จรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากลหรอื 
กลุ่มการปฏบัิตทิางกฎหมาย์มหาชันในฝ่่าย์กฎหมาย์  
ก่อนท่�จะท�าการซื�อขาย์หลักทรัพย์์

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บรษิทั 3-02550 “การใช้ัข้อมลูท่�ไม่เปิดเผย์และเป็นสิาระสิ�าคญั่ กรอบเวลาสิ�าหรบัการซื�อขาย์หลักทรัพย์์ของบรษิทั และการจ�าน�า
หลักทรัพย์์ของบริษัท”
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การควบคุมการเงินภัาย์ใน
ในฐานะท่�เป็นบรษิทัมหาชัน Halliburton ถกูก�าหนดโดย์กฎหมาย์ให้ด�าเนินการดงัต่อไปน่�

• ธรุกรรม สินิทรพัย์์ และหน่�สินิทั�งหมดไดร้บัการบนัทกึอย่์างเหมาะสิมตามเวลาท่�เหมาะสิม

• ธรุกรรมทั�งหมดได้รบัการอนุมติัโดย์ฝ่่าย์บรหิารและจัดท�าขึ�นตามกฎหมาย์และกฎระเบ่ย์บ 
ท่�บังคับใชั้ และ

• สิินทรัพย์์ของบริษัทได้รับการปกป้องอย์่างเพ่ย์งพอ

เราย์งัจะต้องตรวจสิอบด้วย์ว่า ธรุกรรม สินิทรพัย์์ และหน่�สินิทั�งหมดได้รบัการบันทึกตาม 
หลักการบัญ่ชัท่่�ได้รบัการย์อมรบัทั�วไป (GAAP) ของสิหรฐัอเมรกิา และหลักการท้องถิ�น 
หรือตามกฎหมาย์ หากม่การบังคับใชั้

สิ�าหรบัข้อก�าหนดเหล่าน่� คุณจะต้องได้มาซึ�งเอกสิารท่�เพย่์งพอเพื�อสินับสินุนข้อมลูทั�งหมด 
ท่�ป้อนลงในสิมดุบัญ่ชั ่บันทึกข้อมลู และบัญ่ชั ่คุณไม่ควรจดัท�าหรอืท�าการบันทึกธรุกรรม  
สินิทรัพย์์ หน่�สินิ หรอืค�าขอให้ชัดใช้ัใดๆ  หรอืม่ส่ิวนร่วมในการกระท�าอื�นใด เพื�อพย์าย์าม 
หลบเหล่�ย์งระบบการควบคุมภัาย์ในและกระบวนการท่�เก่�ย์วข้องของ Halliburton

ปีเตอร์เดนิทางไปท�าธรุกจิให้กบับรษิทั 
หลาย์ครั�งในช่ัวงเวลาตลอดทั�งปี และเขา
พย์าย์ามท่�จะเกบ็ใบเสิรจ็ให้เป็นระเบ่ย์บ  
บ่อย์ครั�งท่�เขาไม่สิามารถได้รบัใบเสิรจ็ 
สิ�าหรับมื�ออาหารธรุกจิบางมื�อหรือใบเสิรจ็
สิญู่หาย์ไป ปีเตอร์มั�นใจว่า บรษิทัต้องชัดเชัย์
ค่าใช้ัจ่าย์สิ�าหรับการท�าธรุกจิเหล่าน่�ให้ 
กบัเขา ดงันั�น เขาจงึจดัท�าใบเสิรจ็ขึ�นมา 
เพื�อเป็นเอกสิารประกอบราย์งานค่าใช้ัจ่าย์
ของเขา

การปลอมบันทึกข้อมลู รวมทั�งราย์งานค่าใช้ัจ่าย์  
เป็นการละเมิด COBC ท่�ร้าย์แรง บรษิทัเข้าใจ 
ดว่่า ใครๆ  กอ็าจท�าใบเสิร็จหาย์ได้เป็นครั�งคราว 
และม่กระบวนการไว้พร้อมสิ�าหรบัจดัการกบั
สิถานการณ์เช่ันน่� ปีเตอร์ควรให้ราย์ละเอ่ย์ด 
ท่�เก่�ย์วข้องแก่หัวหน้างานของเขาเก่�ย์วกบั 
ค่าใช้ัจ่าย์ เช่ัน จ�านวนเงนิ สิถานท่� วนัท่� และ 
ชัื�อรวมถงึบรษิทัของผู้อื�นท่�มค่วามเก่�ย์วข้องกบั 
ค่าใช้ัจ่าย์นั�น หัวหน้างานของเขาจะตรวจสิอบ
ข้อมลูนั�น และหากสิภัาพการณ์ม่ความสิมเหต ุ
สิมผล หัวหน้างานกจ็ะอนุมติัค่าใช้ัจ่าย์เป็น 
ลาย์ลักษณ์อกัษร ซึ�งควรส่ิงมาพร้อมกบัราย์งาน
ค่าใชั้จ่าย์

นอกจากน่� ปีเตอร์ย์งัจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจว่า 
ถอืเป็นหน้าท่�รบัผิดชัอบส่ิวนตวัของเขาท่�จะต้อง
จดัการบันทึกค่าใช้ัจ่าย์ของตนเอง และหัวหน้างาน
จะไม่อนุมติัค่าใช้ัจ่าย์ท่�ไม่ม่เอกสิารประกอบซ��าๆ

ความซื�อสิัตย์์ทางการเงิน การราย์งาน และการเปิดเผย์
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การเปิดเผย์และการราย์งานทางการเงิน
ในฐานะท่�เป็นบรษิทัมหาชัน Halliburton จะต้องปฏบัิตติามกฎหมาย์ว่าด้วย์หลักทรัพย์์และ 
กฎระเบย่์ต่างๆ  มากมาย์ ถ้อย์แถลงต่อสิาธารณะทั�งหมดของเรา ซึ�งรวมทั�งข่าวประชัาสิมัพันธ์ 
ราย์งาน การสืิ�อสิารเรื�องทางการเงนิ และเอกสิารสิ�าหรบัสิาธารณะ จะต้องปราศจากข้อมลูท่� 
ไม่ถกูต้องหรอืท�าให้เกดิความเข้าใจผิด การไม่ด�าเนินการจดัหางบการเงนิ เอกสิาร หรอืเอกสิาร
ข้อมลูสิื�อสิารต่างๆ  อย่์างท่�ถกูต้องและทันเวลา ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์์นิวย์อร์ก (NYSE)  
คณะกรรมการก�ากบัและดแูลตลาดหลักทรัพย์์แห่งสิหรัฐอเมรกิา (SEC) หรอืหน่วย์งานอื�นใด 
ของรฐับาล อาจน�าไปสู่ิการลงโทษในคด่แพ่งและอาญ่าทั�งกบับรษิทัและพนักงานท่�เก่�ย์วข้อง

พวกเราทุกคนล้วนมห่น้าท่�รบัผิดชัอบในการดแูลให้การสิื�อสิารและการเปิดเผย์ต่อสิาธารณะ 
ของเรามค่วามเป็นธรรม เท่�ย์งตรง ครบถ้วน และทันท่วงท ่อย่์างไรกต็าม เจ้าหน้าท่�อาวุโสิ 
บุคลากรด้านการเงนิ และมอือาชัพ่ด้านการบัญ่ชัล้่วนแต่ม่บทบาทสิ�าคญั่เป็นอย่์างยิ์�งในความ
พย์าย์ามสิ�าหรบัเรื�องดงักล่าวน่� พวกเขาจะต้องปฏบัิตงิานด้วย์ความสุิจริตและเอาใจใส่ิอย่์าง
เหมาะสิมอย์ูเ่สิมอ ในขณะเด่ย์วกนักจ็ะต้องปฏบัิตติามข้อก�าหนดของ COBC ตลอดจน 
กฎหมาย์ว่าด้วย์หลักทรัพย์์และกฎระเบ่ย์บต่างๆ ท่�บังคับใชั้

กรรมการบริษทั เจ้าหน้าท่� และพนักงานท่�เก่�ย์วข้องในกระบวนการเปิดเผย์ของบรษิทั  
ทุกคนจะต้อง

• ตรวจสิอบอย์า่งรอบคอบใหแ้นใ่จวา่ มก่ารรา่ง การตรวจสิอบ และการวเิคราะหข์อ้มลู 
ทั�งหมดท่�ก�าลังจะเปิดเผย์เพื�อความเท่�ย์งตรงและสิมบรูณ์ครบถ้วน

• ไมค่วรให้ข้อมลูในทางท่�ผิดโดย์ทราบด ่หรอืท�าให้ผู้อื�นให้ข้อมลูราย์ละเอ่ย์ดเก่�ย์วกบับรษิทั 
รวมถงึบันทึกทางการเงนิอย่์างไม่ถกูต้อง แก่เจ้าหน้าท่�ก�ากบัดแูลของรฐั ผู้ตรวจสิอบ  
ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื�นใด

• ท�าความเขา้ใจและย์ดึถอืปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดวา่ดว้ย์การเปดิเผย์ท่�บงัคบัใชักั้บบริษทั และ

• ท�าความเข้าใจและยึ์ดถอืปฏบัิติตามการควบคุมภัาย์ในของบริษทัสิ�าหรับการราย์งาน
ทางการเงนิ ตลอดจนการควบคุมการเปิดเผย์และกระบวนการต่างๆ

ปีน่�เป็นปีท่�ย์อดเย่์�ย์มของฉันและฉันย์งั 
ท�าย์อดขาย์ได้ด่อก่ด้วย์ ลูกค้าราย์หนึ�ง 
ของฉันได้โทรหาและต้องการเพิ�มการสิั�งซื�อ
จ�านวนมากเพิ�มเตมิจากค�าสิั�งซื�อบริการ 
ท่�ลูกค้ามอ่ย์ู ่ปีงบประมาณใหม่ของเรา 
ก�าลังจะเริ�มต้นขึ�นในอ่กสิองสัิปดาห์ ฉันจะ
สิามารถให้เริ�มจดัท�าเอกสิาร แต่ขอให้เว้นว่าง
ส่ิวนวนัท่�ไว้ เพื�อท่�ฉันจะเป็นผู้ระบุเองให้เป็น
วันท่� 1 ของเดือนหน้า ได้หรือไม่

ไม่ การใส่ิวนัท่�ลงในใบสิั�งซื�อบรกิารในลักษณะ 
ท่�บิดเบือนการท�าธรุกรรมถอืเป็นการละเมดิหน้าท่�
รบัผิดชัอบของเราในการจดัท�าและรกัษาสิมดุบัญ่ชั่
และบันทึกข้อมลูท่�ถกูต้อง ใบสิั�งซื�อบรกิารเป็น
เอกสิารทางการเงนิท่�สิ�าคัญ่ของบรษิทั การจดัท�า
เอกสิารทางการเงนิปลอมหรือท่�ไม่ถกูต้องทั�งท่�
ทราบจะน�าไปสู่ิการด�าเนินการทางวนัิย์จนถงึ 
และรวมถึงการย์ุติการจ้างงาน
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การจัดการบันทึกข้อมูล
ในระหว่างการด�าเนินงานแต่ละวนัของเรา เราสิร้างบันทกึข้อมูลทาง 
ธุรกจิท่�สิ�าคัญ่เป็นจ�านวนมาก (รวมทั�งอเ่มล ข้อเสินอ ใบแจ้งหน่� ราย์งาน 
ค่าใช้ัจ่าย์ และสิญั่ญ่า) ซึ�งอาจอย์ูใ่นรปูแบบของเอกสิารอิเล็กทรอนิกส์ิ 
หรอืเอกสิารพิมพ์ และอาจถกูจดัเกบ็ไว้ในสิถานท่�ของเราหรอืนอกสิถานท่�

เราท�าการตดัสินิใจทางธรุกจิท่�สิ�าคญั่มากมาย์โดย์อาศัย์ข้อมลูท่�จดัท�าขึ�น 
โดย์พนักงานทั�วทั�งองค์กร ดงันั�น ข้อมลูท่�ไม่เท่�ย์งตรงหรอืไม่ครบถ้วน 
จงึอาจส่ิงผลในเชิังลบในวงกว้าง เมื�อใดกต็ามท่�มก่ารสิร้าง เกบ็รักษา  
อนุมตั ิหรอืวเิคราะห์บันทึกข้อมลูทางธุรกจิ เราแต่ละคนม่หน้าท่�รบัผิดชัอบ
ดแูลให้บันทึกข้อมลูทางธุรกจิเหล่านั�นม่ความเท่�ย์งตรงและครบถ้วน

เราจะต้องเกบ็รกัษาบันทึกข้อมลูทางธุรกจิด้วย์ความรอบคอบและท�าลาย์
ตามนโย์บาย์การจดัการบันทึกข้อมลูของเราเท่านั�น อย่์าแก้ไขบันทึกข้อมลู 
ท�าลาย์โดย์ไม่ได้รบัอนุญ่าต หรอืเปล่�ย์นแปลงบันทึกข้อมลูโดย์พย์าย์าม
ปิดบังการกระท�าท่�อาจเป็นความผิด

ในระหว่างการฟ้องร้องคด ่การขู่ว่าจะมก่ารด�าเนินการทางกฎหมาย์  
และการตรวจสิอบของรฐับาล เราอาจจ�าเป็นต้องป้องกนัการท�าลาย์หรอื
เปล่�ย์นแปลงข้อมลู เพื�อท่�จะได้จดัท�าข้อมลูสิ�าหรบัการตรวจสิอบ หากม่การ
ด�าเนินการ “ระงบัทางกฎหมาย์” คุณจะได้รบัแจ้งโดย์ฝ่่าย์กฎหมาย์ ในช่ัวง
เวลาดงักล่าว คุณจะได้รบัค�าแนะน�าเฉพาะเพื�อให้เกบ็รักษาและไม่ลบ 
หรือเปล่�ย์นแปลงข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บริษัท 3-02240 “การราย์งานทางการเงิน”
นโย์บาย์บรษิทั 3-02290 “การบริการให้ความเชืั�อมั�นภัาย์ใน”
นโย์บาย์บริษัท 3-10130 “การจัดการบันทึกข้อมูล”
วธิป่ฏบัิติทางธรุกจิของบริษทั 4-11014 “คณะกรรมการควบคุม 
ภัาย์ในของ Halliburton”
วธ่ิปฏบัิติทางธรุกจิของบรษิทั 4-11059 “การราย์งานค่าใช้ัจ่าย์ 
ด้านการเดินทางและความบันเทิง”
วธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบริษทั 4-17013 “การราย์งานทางการเงนิภัาย์นอก”

วธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบริษทั 4-17015 “การราย์งานทางการเงนิและ 
การเตร่ย์มงบการเงินรวม”
วธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบรษิทั 4-17044 “การจดัการบนัทึกข้อมลู 
และข้อมลู (RIM) - การจดัการวฏัจกัรและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับ”
วธิป่ฏบัิติทางธรุกจิของบริษทั 4-17045 “การระงบัทางกฎหมาย์เก่�ย์วกบั 
บันทึกข้อมูล ข้อมูล และสิาระสิ�าคัญ่ทางกาย์ภัาพ”

โปรดทราบ!
เราทุกคนมห่น้าท่�รบัผิดชัอบร่วมกนัในการจดัท�าและ 
เกบ็รักษาบันทึกข้อมลูทางธรุกจิท่�เท่�ย์งตรง บันทึกข้อมลู
ทางธรุกจิ หมาย์ถงึ ข้อมลูท่�ถกูสิร้างขึ�น ได้รบั และ/หรอื
เกบ็รกัษาไว้โดย์บรษิทัเพื�อเป็นหลักฐานตามข้อผูกพัน 
ทางกฎหมาย์หรอืธรุกรรมทางธรุกจิท่�มคุ่ณค่าทางด้าน 
การด�าเนินงาน ด้านกฎหมาย์ หรอืด้านกฎระเบย่์บ

ข้อมลู ครอบคลุมบันทึกข้อมลูหรือข้อมลูใด  ๆและ 
ทั�งหมด ไม่ว่าในรูปแบบใด และ/หรอืสิื�อท่�บริษทั 
จัดท�าขึ�นหรือได้รับ
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การปกป้องทรัพย์์สิินของบริษัท
การฉ้อโกง การสิิ�นเปลือง หรือการใชั้งานอย์่างไม่เหมาะสิม
เราทุกคนม่ข้อผูกพันท่�จะต้องปกป้องทรพัย์์สิินของบริษทัและดแูลให้มั�นใจว่า ทรพัย์์สิิน 
เหล่านั�นถกูใช้ังานอย่์างระมดัระวงัและชัอบด้วย์กฎหมาย์ ทรพัย์์สินิของเราประกอบไปด้วย์
ทรัพย์ากรต่างๆ  เช่ัน เครื�องใช้ัสิ�านักงาน อุปกรณ์ ระบบการสืิ�อสิาร และย์านพาหนะ  
รวมทั�งข้อมลูท่�เป็นกรรมสิิทธิ ์ทรพัย์์สินิทางปัญ่ญ่า ทรพัย์ากรทางด้านการเงนิ และข้อมลู

การขโมย์ การใช้ังานทรพัย์ากรอย่์างสิิ�นเปลือง และกจิกรรมการฉ้อโกง เป็นการกระท�า 
ท่�ละเมดิต่อวตัถปุระสิงค์ของบรษิทัของเราและเป็นสิิ�งต้องห้าม ตวัอย่์างกจิกรรมการฉ้อโกง 
รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ

• การย์ักย์อก

• ความไม่ซื�อสิัตย์์

• การให้เงินใต้โต๊ะ

• การปลอมแปลงหรือการเปล่�ย์นแปลงตราสิารท่�เปล่�ย์นมือได ้เช่ัน เช็ัคและดราฟต์

• การย์ักย์อกทรัพย์์

• การขโมย์เงนิสิด เอกสิารหลกัทรัพย์์ วสัิดุ หรอืสินิทรัพย์์ใดๆ ของบรษิทั

• การจัดการธุรกรรมของบริษัทโดย์ท่�ไม่ได้รับอนุญ่าต

• การปลอมแปลงบันทกึข้อมลูหรอืงบการเงนิของบรษิทัดว้ย์เหตผุลสิว่นบคุคล 
หรือด้วย์เหตุผลอื�น

ตามกฎโดย์ทั�วไป คุณควรใช้ัทรัพย์์สินิท่�จบัต้องได้ของบรษิทั เช่ัน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์  
หรอืสิิ�งอ�านวย์ความสิะดวก เพื�อจดุประสิงค์ทางธรุกจิเท่านั�น ในสิถานการณ์ท่�คุณจะต้องใช้ั
ทรพัย์์สินิของบรษิทัสิ�าหรับการใช้ังานส่ิวนตัว พึงใช้ัสิามัญ่สิ�านึกและไม่ลืมพิจารณาถงึ 
ประโย์ชัน์สิูงสิุดของบริษัทอย์ู่เสิมอ

หากคุณสิงสิยั์ว่าเกดิการฉ้อโกง การสิิ�นเปลือง หรอืการใช้ังานอย่์างไม่เหมาะสิม คุณควร 
ราย์งานกบักลุ่มจริย์ธรรมและการปฏบัิติตามกฎข้อบังคับระดบัสิากล ฝ่่าย์บรกิารให้ 
ความเชัื�อมั�นภัาย์ใน ฝ่่าย์รกัษาความปลอดภัยั์ขององค์กร หัวหน้าเจ้าหน้าท่�ฝ่่าย์การเงนิ  
ผู้จัดการของคุณ ฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุคคล หรือสิาย์ด่วนจริย์ธรรม

ประดภิัาก�าลังเตร่ย์มข้อเสินอสิ�าหรับ 
การซื�อกจิการของบรษิทั มก่ารใช้ัเอกสิาร 
Microsoft Word เกบ็ข้อมูลท่�เป็นความลับ
และมค่วามละเอย่์ดอ่อนสิงูเก่�ย์วกบั 
เป้าหมาย์ของการซื�อกจิการ ประดภิัา
จ�าเป็นต้องท�างานเก่�ย์วกบัเอกสิารน่�ร่วมกนั
กบัวิคก่�ท่�อย์ูอ่่กฝ่่าย์หนึ�งของ Halliburton 
ผ่านทางอ่เมล ประดภิัาเคย์ท�างานร่วมกบั
วคิก่�มาหลาย์ครั�งในโครงการอื�น  ๆและ 
รูจ้กัเธอด่ ประดภิัาควรไว้วางใจให้วคิก่� 
เกบ็รกัษาความลับของข้อมลูท่�อย์ูใ่น 
ข้อเสินอการซื�อกิจการหรือไม่

ในฐานะท่�เป็น “เจ้าของ” เอกสิาร ประดภิัา
มห่น้าท่�รบัผิดชัอบในการจดัประเภัทเอกสิาร 
ว่าเป็น “เอกสิารลับ” อย่์างถกูต้อง และ 
ด�าเนินการตามขั�นตอนเพื�อลดความเสิ่�ย์ง 
ของการเปิดเผย์เอกสิารลับน่� ทั�งโดย์เจตนา 
หรอืโดย์เหตบัุงเอิญ่ ให้ฝ่่าย์อื�นท่�มไิด้รบัอนุญ่าต
ทราบ โดย์เฉพาะอย่์างยิ์�ง ประดภิัาควรระบุ 
ข้อจ�ากดั “ห้ามส่ิงต่อ” ไว้ท่�อเ่มลท่�เธอใช้ัในการ
ส่ิงเอกสิารให้แก่วิคก่� ซึ�งจะเป็นการช่ัวย์ลด
ความเสิ่�ย์งได้อย่์างมากท่�ข้อมลูนั�นจะถกู 
แบ่งปันผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ิกบับุคคล 
ท่�ไม่ได้รับอนุญ่าต

ข้อมูลอ้างอิง
วธ่ิปฏบัิตทิางธรุกจิของบรษิทั 4-17044 “การจดัการบันทึกข้อมลูและข้อมลู (RIM) – การจดัการวฏัจกัร 
และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ”
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ข้อมูลท่�เป็นกรรมสิิทธิ์และทรัพย์์สิินทางปัญ่ญ่า
ในระหว่างการปฏบิตังิานของคุณท่� Halliburton คุณอาจได้พบกบัข้อมลู
บางอย่์าง (เช่ัน แผนผลิตภัณัฑ์และเอกสิารกลย์ทุธ์) ซึ�งเป็นความลับ 
และมคุ่ณค่าต่อบรษิทั สิิ�งสิ�าคัญ่คือการปฏบัิติต่อข้อมลูทั�งหมดอย่์าง
ระมดัระวงั ห้ามมใิห้เปิดเผย์ข้อมลูท่�เป็นความลับเก่�ย์วกบั Halliburton  
หรอืเก่�ย์วกบัลูกค้าหรอืหุ้นส่ิวนธรุกจิของเราโดย์ท่�ไม่ได้รบัการอนุมตัิ  
และต้องท�าโดย์ย์ดึหลัก “กรณท่่�จ�าเป็นต้องทราบ” เท่านั�น

คุณจะต้องปกป้องทรพัย์์สินิทางปัญ่ญ่าของบรษิทั ซึ�งรวมถงึสิทิธบัิตร 
เครื�องหมาย์การค้า ความลับทางการค้า และลิขสิิทธิข์องเรา การปกป้อง
ทรพัย์์สินิทางปัญ่ญ่าของบรษิทัถอืเป็นหน้าท่�รบัผิดชัอบท่�สิ�าคัญ่  
การเปิดเผย์โดย์ท่�ไม่ได้รบัอนุญ่าตหรอืการใช้ังานอย่์างไม่ถกูต้อง  
ไม่ว่าในระหว่างหรอืหลังจากการเป็นพนักงานของ Halliburton  
อาจเป็นอันตราย์ต่อ Halliburton หรอืลูกค้าของเรา หรอืเป็นประโย์ชัน์ 
ต่อคู่แข่งได้ 

การเปิดเผย์หรือการใช้ังานข้อมลูท่�เป็นกรรมสิิทธ์ิและ/หรอืทรพัย์์สินิ 
ทางปัญ่ญ่าของบริษทัโดย์ท่�ไม่ได้รบัอนุญ่าตจะน�าไปสิูก่ารด�าเนินการ 
ทางวินัย์จนถึงและรวมถึงการย์ุติการจ้างงาน

Halliburton อาจแสิวงหาวธิก่ารชัดใช้ัเย่์ย์วย์าตามกฎหมาย์ท่�ม่อยู่์ 
ทั�งหมด เพื�อปกป้องการใช้ังานข้อมลูท่�เป็นกรรมสิิทธิแ์ละทรพัย์์สินิ 
ทางปัญ่ญ่าของบริษัทโดย์ท่�ไม่ได้รับอนุญ่าต

สิิ�งท่�มค่วามสิ�าคัญ่ในระดบัเท่าเทย่์มกนัคือ การใช้ัทรพัย์์สินิทางปัญ่ญ่า 
ของผู้อื�นท่�ได้มาโดย์ถกูต้องตามกฎหมาย์อย่์างเหมาะสิมและเป็นไป 
ตามกฎหมาย์ ข้อตกลงและกฎระเบย่์บท่�บงัคบัใช้ั นอกจากน่� ลูกค้า 
ซพัพลาย์เออร์ และพันธมติรร่วมทุนของเราย์งัมอบความไว้วางใจให้เรา
ดแูลข้อมลูท่�เป็นความลับและเป็นกรรมสิิทธิข์องพวกเขา และสิิ�งสิ�าคัญ่ 
คือเราต้องจดัการข้อมลูนั�นด้วย์ความรอบคอบอย่์างท่�สิดุเพื�อให้สิมกบั 
ความเชัื�อมั�นท่�พวกเขามอบให้อย่์างต่อเนื�อง คุณจะต้องไม่ดาวน์โหลดรหัสิ  
เอกสิาร “ฟรแ่วร์” หรอืข้อมลูอื�นๆ  จากอนิเทอร์เน็ตและน�ามารวมไว้ใน
ข้อมลูของ Halliburton ใดๆ  โดย์ท่�ไม่มก่ารตรวจสิอบกบัฝ่่าย์รกัษา 
ความปลอดภััย์ด้านเทคโนโลย่์สิารสินเทศหรอืกลุ่มการปฏบิติัด้าน 
ทรัพย์์สิินทางปัญ่ญ่าในฝ่่าย์กฎหมาย์ก่อน

เพื�อเป็นการลดโอกาสิท่�จะเกดิการเปิดเผย์ข้อมลูท่�ละเอย่์ดอ่อนโดย์ 
ไม่เจตนา คุณควรใช้ัความระมดัระวงัตามสิมควรในระหว่างการท�า 
กจิกรรมประจ�าวนัของคุณ ย์กตวัอย่์างเช่ัน ใช้ัรหัสิผ่านท่�คาดเดาย์าก 
และไม่จดบันทึกรหัสิผ่านไว้ ดแูลความปลอดภัยั์ของคอมพิวเตอร์ 
และสิถาน่งานของคุณ และไม่ทิ�งแล็ปท็อปหรอืโทรศัพท์มอืถอืไว้โดย์ 
ไม่มใ่ครดแูล โดย์เฉพาะอย่์างย์ิ�งในระหว่างการเดนิทาง

หากคุณมค่�าถามหรือข้อกงัวลเก่�ย์วกบัความเหมาะสิมของการใช้ังานข้อมลู
ท่�เป็นกรรมสิทิธิห์รอืทรพัย์์สินิทางปัญ่ญ่า โปรดปรึกษากบัหัวหน้างาน, 
LEO, ฝ่่าย์ทรพัย์ากรบคุคล, กลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับ
ระดบัสิากล หรอืกลุ่มการปฏบิตัด้ิานทรัพย์์สินิทางปัญ่ญ่าในฝ่่าย์กฎหมาย์

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บรษิทั 3-04050 “การชั�าระเงนิเพื�อประโย์ชัน์ส่ิวนตวั –  
การใช้ังานทรพัย์์สิินของบรษิทัเป็นการส่ิวนตวัเล็กๆ น้อย์ๆ”
นโย์บาย์บริษทั 3-04310 “ความปลอดภัยั์ด้านเทคโนโลย่์สิารสินเทศ”
วธิป่ฏบัิติทางธรุกจิของบรษิทั 3-90060 “การต่อต้านการฉ้อโกง”
วิธป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบรษิทั 4-11154 “การใช้ังานบรกิารอนิเทอร์เน็ต 
และบริการอินทราเน็ตขององค์กร”
วิธป่ฏบัิติทางธรุกจิของบริษทั 4-31108 “การรบัและใช้ังานผลิตภััณฑ์ 
และข้อมูลของบุคคลภัาย์นอก”

วธิป่ฏบิติัทางธรุกจิของบรษิทั 4-44002 “ค�าขอข้อมลูบ่อขดุเจาะ”
วธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบริษทั 4-44160 “การใช้ังานย์านพาหนะของ 
บริษัทเพื�อประโย์ชัน์สิ่วนตัว”
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ฮาชัมิวางแผนท่�จะหยุ์ดพักร้อนเป็นเวลาสิองสิามวนั และต้องการ 
ให้แน่ใจว่า เรื�องใด  ๆกต็ามท่�ต้องการให้เขาอนุมติันั�นได้รับการ
จดัการอย่์างเหมาะสิมในระหว่างท่�เขาไม่อย์ู ่ฮาชัมิควรแบ่งปัน 
รหัสิผ่านการเข้าสิูร่ะบบของ Halliburton ของตนเองกบัหนึ�งใน 
ผู้ใต้บังคับบญั่ชัาและหนึ�งในเพื�อนร่วมงานของเขาหรือไม่ เพื�อท่� 
พวกเขาจะได้สิามารถเข้าสู่ิระบบ SAP ได้โดย์ใช้ัข้อมลูประจ�าตัว 
ของฮาชิัม หรือเข้าสู่ิระบบอื�น  ๆเมื�อเขาไม่อยู่์ เพื�อท�าการอนุมตั ิ
เรื�องท่�จ�าเป็น

ไม่ควร ฮาชิัมมห่น้าท่�รับผิดชัอบในการเกบ็รกัษาความลับของรหัสิผ่าน 
ของตนเอง ตามนโย์บาย์รกัษาความปลอดภััย์ด้านเทคโนโลย่์สิารสินเทศ 
ของบรษิทั หากเขาแบ่งปันรหัสิผ่านกบับุคคลอื�น จะมค่วามเสิ่�ย์งเพิ�ม 
มากขึ�นท่� รหัสิผ่านนั�นอาจรั�วไหลไปยั์งอ่กบุคคลหนึ�งท่�ไม่ได้รบัอนุญ่าต 
นอกจากน่� Halliburton ย์งัก�าหนดให้การท�าธรุกรรมในระบบส่ิวนใหญ่่  
(ใน SAP เป็นต้น) ม่ความเชืั�อมโย์งกบัการด�าเนินการของเฉพาะตวับุคคล
อย่์างแม่นย์�า ดงันั�น ฮาชัมิจงึไม่ควรแบ่งปันรหัสิผ่านของเขากบับุคคลใด
กต็าม และจะต้องจดัเตร่ย์มมอบอ�านาจของตนให้ตวัแทนในรปูแบบอื�น  
เพื�อให้บุคคลอื�นปฏบัิติหน้าท่�แทนเขาในระหว่างท่�เขาหยุ์ดพักร้อนได้

ซาย์ดิเป็นวศิวกรคนหนึ�งในศูนย์์เทคโนโลย่์ของเรา เขาท�างาน 
ในโครงการสิร้างอปุกรณ์ควบคุมการไหลขาเข้าแบบใหม่และ 
รูส้ิกึตื�นเต้นมากเก่�ย์วกบัศักย์ภัาพของอุปกรณ์ เขาได้แบ่งปันการ
ออกแบบของเขาให้เพื�อนในทม่ด ูเพื�อน  ๆคิดว่า การออกแบบน่� 
จะสิร้างความแตกต่างได้อย่์างแท้จริงในการใช้ังานจรงิและสินับสินุน
ให้ซาย์ดิจดสิทิธบัิตร ซาย์ดิจ�าเป็นต้องใช้ัแบบท่�เป็นต้นแบบอย่์าง 
เร่งด่วนเพื�อท�าการทดสิอบ และเขามเ่พื�อนชัื�อบ็อบท่�ท�างานใน 
ร้านเครื�องจกัรในท้องถิ�น ซายิ์ดส่ิงแบบให้บ็อบเพื�อคิดราคาต้นแบบ 
การท�าเชั่นน่�เหมาะสิมหรือไม่

ไม่เหมาะสิม การกระท�าของซาย์ดิท�าให้เกดิปัญ่หาหลาย์อย่์าง ข้อแรก  
สิทิธบัิตรสิ�าหรบัสิิ�งประดษิฐ์หรอืผลิตภััณฑ์ท่�พนักงานสิร้างขึ�นในระหว่าง 
ท่�ท�างานท่� Halliburton ถอืเป็นทรพัย์์สินิของบรษิทั เช่ันเดย่์วกนักบัตัว 
สิิ�งประดษิฐ์หรอืผลิตภัณัฑ์เอง ถอืเป็นการไม่เหมาะสิมท่�พนักงานจะ 
หาทางย์ื�นจดสิทิธบัิตรสิ�าหรบัทรพัย์์สินิทางปัญ่ญ่าของ Halliburton  
นอกจากน่� ซาย์ดิย์งัมห่น้าท่�รบัผิดชัอบในการเกบ็รักษาความลับของ
ทรัพย์์สินิทางปัญ่ญ่าของ Halliburton รวมทั�งการออกแบบแบบใหม่ท่�เขา
เป็นผู้พัฒนาขึ�น การส่ิงแบบให้แก่บุคคลภัาย์นอกโดย์ท่�มไิด้รับความยิ์นย์อม
หรอืการอนุญ่าตอย่์างเหมาะสิมถอืเป็นการละเมดิหน้าท่�ของซาย์ดิในการ
เกบ็รักษาความลับ และอาจส่ิงผลให้แบบของเขาตกไปอย์ูใ่นมอืของบุคคลท่�
ไม่เหมาะสิม
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ข้อมูลสิ่วนบุคคลคืออะไร

ตวัอย่์างท่�พบได้ทั�วไปของข้อมลูส่ิวนบคุคล 
ท่�เป็นความลับ ได้แก่

• หมาย์เลขบัญ่ชั่ธนาคาร

• หมาย์เลขประจ�าตัวบุคคล  
(National Insurance Number)

• หมาย์เลขประกันสิังคม

• แฟ้มประวัติการจ้างงาน

• ประวัติทางการแพทย์์

• บนัทึกขอ้มูลทางการเงินหรือค่าใช้ัจ่าย์

• การเป็นสิมาชัิกสิหภัาพแรงงาน

หากต�าแหน่งของคุณท่� Halliburton ให้สิทิธิคุ์ณ 
ในการเข้าถงึข้อมลูส่ิวนบุคคลของพนักงาน  
พึงระลึกไว้เสิมอว่า ข้อมลูนั�นเป็นข้อมลูท่�เป็น
ความลับและจะต้องได้รบัการปกป้องอยู่์ 
ตลอดเวลา

ข้อมลูส่ิวนบุคคลและความปลอดภัยั์ของข้อมลู 
ในระหว่างท่�ท�างานท่� Halliburton คุณอาจเข้าถงึข้อมลูท่�เป็นความลับ ข้อมลูส่ิวนบุคคล  
หรอืข้อมลูท่�เป็นกรรมสิทิธิซ์ึ�งต้องมก่ารปกป้อง คุณจ�าเป็นต้องปฏบิติัตามกฎหมาย์ท่� 
บังคับใช้ัว่าด้วย์ข้อมลูส่ิวนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยั์ของข้อมลูและนโย์บาย์ 
ความเป็นส่ิวนตวัและการรักษาความปลอดภััย์ของเรา เมื�อจดัการกบัข้อมลูส่ิวนบุคคล 
ท่�ละเอ่ย์ดอ่อนหรือข้อมูลท่�เป็นกรรมสิิทธิ์

คุณไม่ควรแบ่งปันข้อมลูส่ิวนบุคคลโดย์ไม่ได้รบัอนุญ่าต หรอืใช้ัข้อมลูเพื�อจดุประสิงค์อื�น 
นอกเหนือจากจุดประสิงค์ทางธุรกิจท่�เก่�ย์วข้องกับ Halliburton 

การไม่เกบ็รักษาความลับและความปลอดภัยั์ของข้อมลูส่ิวนบุคคลจะน�าไปสิูก่ารด�าเนินการ 
ทางวินัย์จนถึงและรวมถึงการย์ุติการจ้างงาน

การปกป้องข้อมูลสิ่วนบุคคล
Halliburton มุง่มั�นในการรกัษาความเป็นส่ิวนตวัและความปลอดภัยั์ของข้อมลูส่ิวนบคุคล  
Halliburton จะรวบรวม ส่ิง เปิดเผย์ หรอืใช้ังานข้อมลูส่ิวนบุคคลโดย์ปฏบิตัติามกฎหมาย์ 
ท้องถิ�นและเพื�อวตัถปุระสิงค์ทางธุรกจิท่�ถกูกฎหมาย์เท่านั�น บรษิทัจะรวบรวมจ�านวนข้อมูล 
ส่ิวนบุคคลท่�จ�าเป็นและจะไม่เกบ็ข้อมลูส่ิวนบุคคลให้นานเกนิความจ�าเป็น การปกป้องข้อมลู 
ส่ิวนบุคคลท่�เก่�ย์วข้องกบัตวับุคคลประกอบด้วย์การรกัษาความลับของชืั�อ อาย์ ุสิญั่ชัาติ  
ข้อมลูบญั่ชัธ่นาคาร และข้อมลูส่ิวนบุคคลอื�นตามบัญ่ญั่ตใินกฎหมาย์ท่�บังคับใช้ัประวตักิาร 
ก่ออาชัญ่ากรรม เป็นต้น

พนักงานผู้มส่ิทิธิเ์ข้าถงึหรือท�างานกบัข้อมลูส่ิวนบุคคลม่หน้าท่�รบัผิดชัอบในการจดัการ 
ข้อมลูอย่์างเหมาะสิม และด�าเนินการตามขั�นตอนท่�เหมาะสิมทั�งหมดในการคงความลับไว้  
เรามก่ระบวนการรกัษาความปลอดภัยั์เพื�อปกป้องข้อมลูส่ิวนบุคคลจากการเข้าถงึและ 
ใชั้งานโดย์มิได้รับอนุญ่าต 

การปกป้องข้อมูลลับของบุคคลภัาย์นอก 
ข้อมลูท่�เรารวบรวมและเกบ็ไว้เก่�ย์วกบัลูกค้า ผู้จ�าหน่าย์ และบุคคลภัาย์นอกอื�นๆ  ย์งัถอืเป็น 
ข้อมลูท่�เป็นความลับและม่ความละเอ่ย์ดอ่อน ข้อมลูน่�จะต้องน�ามาใช้ัเพื�อจดุประสิงค์ทาง 
ธรุกจิเท่านั�น เรามก่ระบวนการรกัษาความปลอดภัยั์เพื�อปกป้องข้อมลูท่�เป็นกรรมสิทิธิจ์าก 
การเข้าถึงและใชั้งานโดย์มิได้รับอนุญ่าต

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บริษัท 3-15260 “การปกป้องข้อมูลสิ่วนบุคคล”
วธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบรษิทั 4-31108 “การรบัและใช้ังานผลิตภัณัฑ์และข้อมลูของบุคคลภัาย์นอก”
วิธ่ปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท 4-44002 “ค�าขอข้อมูลบ่อขุดเจาะ”
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สิเตฟานเ่ป็นพนักงานของ Halliburton เธอก�าลังอย์ูใ่นระหว่าง 
การตรวจสิอบประสิิทธภิัาพประจ�าไตรมาสิกบัผู้ด�าเนินกจิการ 
ราย์หนึ�งซึ�งก�าลังอภัปิราย์ถงึงานการพัฒนาก๊าซจากหินดนิดาน 
เมื�อเร็ว  ๆน่� ในระหว่างการตรวจสิอบประจ�าไตรมาสิ ได้ม่การ 
แสิดงผลการท�างานด้านความปลอดภััย์และการปฏบัิตงิาน  
นอกจากน่� ย์งัมก่ารน�าเสินอการใช้ังานเทคโนโลย่์ใหม่ๆ  
ความก้าวหน้าต่างๆ ค�าแนะน�า และปัจจยั์ขับเคลื�อนมลูค่า 
อก่ด้วย์ ย่์น ซงึเป็นรองประธานของบริษทั Drilling for the 
International Oil ได้ระบอุย่์างเปิดเผย์ว่า “เราใช้ัการตรวจสิอบ 
ประจ�าไตรมาสิเหล่าน่� เพื�อเรย่์นรูว่้ามส่ิิ�งใดเกดิขึ�นบ้างใน 
ภัาคสินามและพื�นท่�โดย์รอบ ดงันั�น โปรดมอบผลลัพธ์เก่�ย์วกบั
ประสิทิธภิัาพการสิร้างบ่อขดุเจาะโดย์ใช้ัเทคโนโลย่์ใหม่ของคุณ 
ให้แก่ผม ใคร  ๆต่างกท็ราบด่ว่า คุณก�าลังใช้ัเทคโนโลย่์นั�นกบั 
ผู้ด�าเนินกจิการ XYZ” สิเตฟานม่ผ่ลลัพธ์เหล่าน่�และตวัอย่์าง 
ท่�แสิดงถงึประสิทิธภิัาพของ Halliburton อย์ูพ่ร้อมแล้วใน 
แฟลชัไดรฟ์ เป็นการเหมาะสิมหรอืไม่ท่�เธอจะแบ่งปันข้อมลูน่� 
กับลูกค้า

ในระหว่างการประชัมุการขาย์และการประชัมุกบัลูกค้า บ่อย์ครั�ง  
ถอืเป็นสิิ�งสิ�าคัญ่ท่�เราจะต้องน�าเสินอตวัอย่์างและสิถติิท่�แสิดงอย่์าง 
แม่นย์�าถงึประสิทิธภิัาพท่�ประสิบความสิ�าเรจ็ของเราเพื�อย์นืย์นัให้ 
เห็นว่า เหตใุดเราจงึเป็นบรษิทัท่�ดท่่�สิดุสิ�าหรบัการด�าเนินโครงการ 
เฉพาะใด  ๆอย่์างไรกต็าม เราม่ข้อผูกมดัท่�จะต้องปกป้องข้อมลูท่� 
เป็นความลับและเป็นกรรมสิทิธ์ิท่�เรารวบรวมเก่�ย์วกบัลูกค้าและ 
พันธมติรราย์อื�น ถอืเป็นการไม่เหมาะสิมท่�จะแบ่งปันข้อมลูลักษณะน่� 
กบัผู้อื�น เนื�องจากลูกค้าและพันธมติรของเราย่์อมคาดหวังว่า เราจะ 
จดัการข้อมลูท่�เป็นความลับของพวกเขาโดย์ใช้ัดลุย์พินิจและการรกัษา 
ความเป็นส่ิวนตวัอย่์างดท่่�สิดุ ก่อนท่�จะแบ่งปันข้อมลูท่�อย์ูใ่นแฟลชัไดรฟ์ 
ของเธอ สิเตฟาน่ควรตรวจสิอบว่า ข้อมลูท่�เป็นความลับทั�งหมดถกู 
ลบออกแล้ว เพื�อท่�จะไม่ม่ข้อมลูใดท่�เราต้องปกป้องถกูน�าไปแบ่งปัน 
กับลูกค้าราย์อื�นๆ

โปรดทราบ!
เราทุกคนมห่น้าท่�รบัผิดชัอบในการปกป้องข้อมลูท่�เป็นความลับ
และเป็นกรรมสิิทธิข์องลูกค้า พนักงาน หุ้นส่ิวน และผู้จ�าหน่าย์
ของเรา รวมถงึข้อมลูส่ิวนบุคคลใด  ๆเก่�ย์วกบับุคคล 

• คณุควรเขา้ถงึขอ้มลูท่�เปน็ความลบัเฉพาะเมื�อคณุมเ่หตผุล
อันสิมควรทางธรุกจิสิ�าหรบัด�าเนินการดงักล่าวเท่านั�น

• คณุอาจให้ขอ้มูลท่�เป็นความลับแก่พนักงานราย์อื�นของ 
Halliburton เฉพาะเมื�อพนักงานราย์ดงักล่าวม่ความจ�าเป็น
ต้องทราบเพื�อปฏบัิติหน้าท่�การท�างานเท่านั�น

• หากคุณไม่แนใ่จว่าควรเปดิเผย์ข้อมลูท่�เปน็ความลับ 
หรอืไม่ โปรดตดิต่อหัวหน้างานของคุณ ฝ่่าย์ทรพัย์ากร
บุคคล กลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับ 
ระดบัสิากล หรอืกลุ่มการปฏบัิติด้านทรพัย์์สินิทางปัญ่ญ่า
ในฝ่่าย์กฎหมาย์
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ความสิัมพันธ์กับบุคคลอื�น
ท่� Halliburton เราม่ความภูัมใิจในชืั�อเสิย่์งของเรา ไม่เฉพาะ
เพย่์งแต่ชัื�อเสิย่์งในการมอบโซลูชันัท่�ดท่่�สิดุแก่ลูกค้าของเรา 
แต่ย์งัรวมถงึปณธิานของเราในการปฏบัิตอิย่์างเป็นธรรมและ
ถกูต้องตามกฎหมาย์ต่อลูกค้าและทุกๆ  คนท่�เราท�างานด้วย์

ด้วย์ความมุง่มั�นในการรกัษาชัื�อเสิย่์ง เราจงึเล็งเห็นคุณค่า
อย์่างสิูงของการประพฤติท่�ม่จริย์ธรรม

เมื�อพิจารณาถงึขนาดและความครอบคลุมในระดบัสิากล 
ของ Halliburton แล้ว พนักงานมโ่อกาสิท่�จะท�างานร่วมกบั
ลูกค้า ผู้จ�าหน่าย์ และแม้แต่เจ้าหน้าท่�ของรฐัทั�วโลกมากมาย์  
เราห้ามมใิห้ม่การปฏสิิมัพันธ์ท่�อาจท�าให้ชัื�อเสิย่์งของบรษิทั 
ตกอย์ูใ่นความเสิ่�ย์ง และเราขอให้พนักงาน ในฐานะท่�เป็น
ตวัแทนของบรษิทั มุง่มั�นในการรกัษาจรยิ์ธรรมและความ
ซื�อสิัตย์์ให้อย์ู่ในระดับสิูงสิุด

ปณธิานน่�มก่ารระบุไว้อยู่์ในส่ิวน “ความสัิมพันธ์กบัผู้อื�น” ใน COBC ท่�กล่าวถงึนโย์บาย์และแนวทางต่างๆ  ของบรษิทั 
ท่�เก่�ย์วข้องกับ

• การตอ่ตา้นการให้สินิบนและการตอ่ตา้นการทุจริต

• ของขวญั่ ความบนัเทงิ และการตอ้นรับอื�นๆ

• การแข่งขันอย์่างเป็นธรรม

• การค้าระหว่างประเทศ

• การสิื�อสิารกบัสิาธารณะ นกัลงทนุ และสิื�อ

• กจิกรรมท่�เปน็ประโย์ชัน์ตอ่สัิงคมและกิจกรรมการกุศล

• กิจกรรมทางการเมืองและการล็อบบ่�

• การท�าธรุกจิรว่มกบัรฐับาลของสิหรัฐอเมริกา

• แนวทางการตัดสินิลงโทษของรัฐบาลกลางของ
สิหรัฐอเมริกา

นโย์บาย์เหล่าน่�ใช้ัเป็นแนวทางชั่�น�า ทั�งน่� ถอืเป็นหน้าท่�รบัผิดชัอบของพนักงานทุกๆ  คนท่�จะต้องมุง่ปฏบิติัหน้าท่�เป็นตวัแทน
ของ Halliburton อย์่างเป็นธรรมและซื�อสิัตย์์
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การต่อต้านการให้สิินบนและการต่อต้านการทุจริต 
การห้ามการให้สิินบน 
สินิบนเป็นสิิ�งท่�ผิดกฎหมาย์ในเกอืบทุกประเทศและ COBC  
กห้็ามการให้สินิบนเช่ันกนั เนื�องจาก Halliburton ด�าเนินธรุกจิ
ในทั�วโลก จงึต้องอย์ูภ่ัาย์ใต้หลาย์กฎหมาย์ท่�ห้ามมใิห้มก่ารรบั 
เสินอ ให้ หรอือนุญ่าตให้มก่ารจ่าย์ค่าสินิบนไม่ว่าในรปูแบบใด
ให้แก่ใครกต็าม กฎหมาย์เหล่าน่�รวมถงึ พระราชับัญ่ญ่ติัว่าด้วย์
การกระท�าอันเป็นการทจุรติข้ามชัาตขิองสิหรฐัอเมรกิา (FCPA) 
และ พระราชับัญ่ญ่ตักิารตดิสินิบนของสิหราชัอาณาจกัร 
ปี 2010 (U.K. Bribery Act) ซึ�งน�ามาใช้ักบัการด�าเนินการ 
ของเราในทั�วโลก

การไม่ปฏบัิตติามกฎหมาย์ต่อต้านการให้สิินบนจะน�าไปสิู่ 
การด�าเนินการทางวนัิย์จนถงึและรวมถงึการย์ติุการจ้างงาน

ท่� Halliburton เราไม่ม่การให้สินิบนหรอืใช้ัวธิก่ารอื�นใด 
ในการโน้มน้าวการตดัสินิใจของผู้อื�นอย่์างไม่เหมาะสิม  
รวมทั�งลูกค้า ผู้ท่�อาจเป็นลูกค้า และเจ้าหน้าท่�ของรัฐ จะไม่ม่
พนักงานของ Halliburton คนใดให้อนุญ่าต ให้ หรอืเสินอสิิ�ง 
ท่�มม่ลูค่าในทางตรง ทางอ้อม หรอืผ่านบุคคลภัาย์นอก 
แก่บุคคลใดกต็าม เพื�อจดุประสิงค์ในการได้ธรุกจิหรือรักษา
ธรุกจิไว้ การได้มาซึ�งอิทธพิล หรอืการแสิวงหาประโย์ชัน์อื�นใด
สิ�าหรับบริษัท 

นอกจากน่� ห้ามไม่ให้พนักงานย์อมรบัสินิบนหรอืขอสิิ�งท่�ม่ 
มลูค่าจากซพัพลาย์เออร์หรอืบุคคลภัาย์นอกอื�นๆ  ด้วย์เช่ันกนั

จะไม่ม่พนักงานคนใดท่�ถกูด�าเนินการทางวนัิย์เนื�องจาก 
การปฏเิสิธไม่รบัสินิบน โดย์ไม่สิ�าคญั่ว่าการกระท�านั�นจะ 
ส่ิงผลกระทบต่อย์อดขาย์ ความสิามารถในการท�าก�าไร  
การด�าเนินโครงการให้เสิร็จสิิ�น หรอืด้านอื�นๆ  ของธรุกจิ 
ของเรา ผลเสิย่์หาย์ในระย์ะย์าวและผลเสิย่์ด้านค่าใช้ัจ่าย์ 
ของการให้สินิบนและการทุจรตินั�นม่ความหนักหนามาก 
ย์ิ�งกว่าผลประโย์ชัน์ในระย์ะสิั�นอย่์างมากมาย์

นอกจากการด�าเนินการทางวนัิย์แล้ว การละเมดิกฎหมาย์ 
ต่อต้านการให้สินิบน รวมทั�ง FCPA และพระราชับัญ่ญ่ตัิ 
ว่าด้วย์การให้สิินบนของสิหราชัอาณาจกัร อาจน�าไปสิู่ 
บทลงโทษทางอาญ่าและแพ่งทั�งกบับรษิทัและพนักงาน 
ราย์บุคคล บทลงโทษเหล่าน่�อาจรวมถงึ การปรบัใน 
จ�านวนสูิงและการจ�าคุกสิ�าหรบัผู้ท่�เก่�ย์วข้อง

Halliburton มุง่มั�นท่�จะด�าเนินธรุกจิตามแนวทาง REDWay – 
อย่์างมค่วามรับผิดชัอบ ม่จรยิ์ธรรม และขยั์นขันแขง็ เราจะ 
ไม่ประนป่ระนอมกบัการให้สินิบนเป็นอนัขาด

โปรดทราบ!
“เจ้าหน้าท่�ของรฐั” หมาย์ถงึ บุคคลท่�เป็นพนักงานของ
รฐับาล รวมทั�งเจ้าหน้าท่�หรอืพนักงานของหน่วย์งาน
ของรัฐบาลหรือบริษัทน��ามันแห่งชัาติ

เจ้าหน้าของรฐัยั์งประกอบด้วย์ผู้สิมคัรรับเลือกตั�ง  
เจ้าหน้าท่�พรรคการเมอืง ราชันิกลุ และแม้แต่พนักงาน
ของธรุกจิท่�รัฐบาลเป็นเจ้าของ (เช่ัน บรษิทัน��ามัน 
แห่งชัาติ) 

อก่ทั�งย์งัรวมถงึ เจ้าหน้าท่�และพนักงานขององค์กร
สิาธารณะระหว่างประเทศ เช่ัน ธนาคารโลก

นอกจากน่� ของขวญั่ หรอืสินิบนท่�ให้แก่สิมาชักิ 
ในครอบครวัของเจ้าหน้าท่�ของรฐัอาจได้รบั 
การพิจารณาว่าเป็นสินิบนให้แก่เจ้าหน้าท่�ของ 
รัฐนอกสิหรัฐอเมริกาได้
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การจ่าย์เงินเพื�ออ�านวย์ความสิะดวก
การจ่าย์เงนิเพื�ออ�านวย์ความสิะดวกเป็นการจ่าย์เงนิเล็กๆ  น้อย์  ให้แก่เจ้าหน้าท่�ของรฐัเพื�อเร่ง
ความเร็วหรอืเพื�อให้ได้มาซึ�งประสิทิธภิัาพในการด�าเนินงานประจ�าของรฐั การจ่าย์ เสินอ หรอืสิญั่ญ่า
ว่าจะจ่าย์เงนิเพื�ออ�านวย์ความสิะดวกโดย์ตรงหรอืผ่านบุคคลท่�สิามเป็นสิิ�งต้องห้าม

ข้อมูลอ้างอิง

นโย์บาย์บริษัท 3-02570 “การต่อต้านการทุจริต”
นโย์บาย์บริษัท 3-15400 “การห้ามการจ่าย์เงินเพื�ออ�านวย์ความสิะดวก”

โปรดทราบ!
สินิบนอาจปรากฏในหลาย์รปูแบบนอกเหนือจากการจ่าย์เป็นเงนิสิด ต่อไปน่�เป็นสิิ�งท่� 
อาจเป็นสิินบนได้ในบางสิถานการณ์

• การเดนิทางหรอืความบนัเทงิ หากฟุ่มเฟอืย์ มขึ่�นบอ่ย์  หรอืม่ขึ�นเปน็ประจ�า

• การให้เงนิใต้โตะ๊ (การจา่ย์เงนิสิว่นหนึ�งท่�ได้รบัจากสัิญ่ญ่าให้แกบ่คุคลท่�ให้งาน 
รับเหมา)

• ของขวัญ่ หากเปน็ของขวญั่ท่�ฟุ่มเฟอืย์ ของขวัญ่ท่�ให้บอ่ย์  หรอืให้เปน็ประจ�า 

• การบริจาคเพื�อการกุศล

• ข้อเสินอในการจ้างงาน

• เงินกู้

ไม่มก่ารก�าหนดว่าจะต้องมม่ลูค่าทางด้านการเงนิเท่าใดจงึจะเรย่์กว่าเป็นสินิบน  
โดย์ทั�วไปแล้ว ห้ามไม่ให้น�าเสินอหรือจดัหาของขวญั่ ความบนัเทิง และการต้อนรับ 
ให้แก่เจ้าหน้าท่�ของรฐัโดย์ไม่ได้รับการอนุญ่าตเป็นการล่วงหน้าจากกลุ่มจรยิ์ธรรม 
และการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากล หากคุณมข้่อสิงสิยั์ ควรปรกึษากบั 
หัวหน้างานของคุณหรอืกลุ่มจริย์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบงัคับระดบัสิากล 
ก่อนท่�จะเสินอสิิ�งท่�ม่มูลค่าให้แก่เจ้าหน้าท่�ของรัฐ
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ความสิัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
บ่อย์ครั�ง Halliburton มกัจะสิร้างความสิมัพันธ์ทางธรุกจิกบัตัวบุคคลและบรษิทัท่�อย์ูภ่ัาย์นอก
สิหรัฐอเมรกิา ความเสิ่�ย์งท่�บรษิทัได้รับจากความสัิมพันธ์ทางธรุกจิระหว่างประเทศแต่ละประเภัท 
มค่วามแตกต่างกนั ดงันั�น การด�าเนินการสิอบทานธรุกจิในระดบัท่�เหมาะสิมและการขออนุมตั ิ
ท่�จ�าเป็นจากฝ่่าย์บรหิารเป็นการล่วงหน้าตามท่�ก�าหนดจงึม่ความแตกต่างกนัไปตามประเภัท 
ของความสิมัพันธ์ กลุ่มจริย์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากลมห่น้าท่�ตดัสินิใน 
ขั�นสิดุท้าย์ถงึลักษณะท่�แท้จรงิของความสิมัพันธ์ท่�เสินอและระบุว่ามน่โย์บาย์ใดบ้างท่�มผ่ลบังคับใช้ั

กฎหมาย์ต่อต้านการให้สินิบนห้ามมใิห้บริษทัท�าการจ่าย์เงนิโดย์ทุจรติ เมื�อมก่ารจ่าย์เงนิโดย์ 
บุคคลภัาย์นอกในฐานะท่�เป็นตวัแทนของบรษิทั การจ่าย์เงนินั�นจะถอืเสิมอืนว่าเป็นการจ่าย์เงนิ 
โดย์บรษิทัเอง บรษิทัอาจต้องรบัผิดชัอบไม่เพ่ย์งแต่เฉพาะเมื�อบริษทัทราบว่า กจิกรรมเช่ันน่�ก�าลัง
เกดิขึ�น แต่ยั์งรวมถงึภัาย์ใต้สิถานการณ์เมื�อบรษิทัควรท่�จะทราบว่า ม่การจ่าย์เงนิประเภัทน่�

จะต้องไม่มก่ารจ่าย์เงนิไม่ว่าในมลูค่าเท่าใดโดย์บุคคลภัาย์นอกท่�ปฏบัิตหิน้าท่�แทนหรอืด�าเนินการ
ในนามของบรษิทัเพื�อจดุประสิงค์ในการได้ธุรกจิหรือรกัษาธรุกจิ หรือเพื�อให้ได้ข้อได้เปรย่์บทาง
ธุรกิจ

หากเจ้าหน้าท่�ของรฐัแนะน�าหรอืเสินอแนะตัวแทน ผู้จ�าหน่าย์ ผู้รับเหมาย่์อย์ หรอืหุ้นส่ิวนใน 
กจิการร่วมค้า จะต้องด�าเนินการสิอบทานธุรกจิก่อนท่�จะรักษาความสัิมพันธ์กบับุคคลหรอื 
หน่วย์งานนั�น ห้ามแสิวงหาค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าท่�ของรัฐใดๆ

พนักงานท่�ท�างานกบัความสัิมพันธ์ทางธรุกจิระหว่างประเทศม่หน้าท่�รบัผิดชัอบในการ 
ตรวจสิอบว่า หุ้นส่ิวนธรุกจิของเราปฏบัิตอิย่์างถกูต้องตามกฎหมาย์และหลักจริย์ธรรมในฐานะ 
ท่�เป็นตัวแทนของ Halliburton อย์ูต่ลอดเวลา หากคุณสิงสัิย์ว่าบุคคลภัาย์นอกก�าลังละเมิด 
กฎหมาย์ต่อต้านการให้สิินบนหรอืม่ส่ิวนร่วมในความประพฤตท่ิ�ผิดกฎหมาย์อื�นใด โปรดตดิต่อ 
LEO, กลุ่มจริย์ธรรมและการปฏบัิติตามกฎข้อบังคับระดบัสิากล หรอืสิาย์ด่วนจรยิ์ธรรมโดย์ทันท่

การฟอกเงิน
การฟอกเงนิคือ กระบวนการท่�กองทุนท่�ได้มาโดย์ผิดกฎหมาย์ถกูโอนผ่านระบบทางการเงนิ 
โดย์มุง่หวงัท่�จะปกปิดต้นก�าเนิดของความผิดทางอาญ่า เรามุง่ปฏบัิติตามกฎหมาย์ กฎ และ 
กฎระเบ่ย์บด้านการต่อต้านการฟอกเงินท่�บังคับใชั้ทั�งหมด

เราจะด�าเนินธรุกจิเฉพาะกบับุคคลภัาย์นอกท่�ซื�อสิตัย์์ซึ�งมก่ารด�าเนินธรุกจิอย่์างถกูต้องตาม
กฎหมาย์เท่านั�น คุณจะต้องหลก่เล่�ย์งการท�าธุรกรรมใดๆ  ท่�จดัท�าขึ�นในลักษณะท่�อาจถกู 
พิจารณาได้ว่าเป็นการกระท�าท่�ผิดกฎหมาย์หรอืเป็นกองทุนท่�ได้มาโดย์มชิัอบด้วย์กฎหมาย์  
หากคุณสิงสัิย์ว่าบุคคลภัาย์นอกอาจก�าลังกระท�าการท่�ผิดกฎหมาย์ โปรดตดิต่อ LEO,  
กลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิติตามกฎข้อบังคับระดบัสิากล หรอืสิาย์ด่วนจรยิ์ธรรมโดย์ทันท่

ความสิมัพันธท์างธรุกจิระหวา่งประเทศ 
คืออะไร

IBR คอื ความสิมัพันธเ์ชังิพาณิชัย์์ซึ�งบุคคลท่�
สิามมส่ิว่นรว่มในกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ�งตอ่ไป
น่�ภัาย์นอกสิหรัฐฯ หรือตอ่หน้าขา้ราชัการหรอื
บรษิทัน��ามันแห่งชัาต ิ(NOC) ทกุท่�ในโลกท่�ไมใ่ชั่
ของประเทศสิหรฐัฯ: 1) ชัว่ย์เหลอืในการแสิวงหา
โอกาสิทางการคา้ผา่นกจิกรรมการพฒันาธรุกจิ
ดา้นการขาย์ใหล้กูคา้ 2) รว่มงานกบับรษิทัเพื�อ
แสิวงหาหรอืท�าการตลาดร่วมกนัเพื�อโอกาสิ
ทางการคา้ 3) ซื�อผลติภัณัฑ ์อปุกรณ ์วตัถดุบิ 
หรอืซอฟต์แวรจ์ากบรษิทัเพื�อขาย์ซ��า หรือออก
ใบอนุญ่าตซ��าใหกั้บผู้ใชัป้ลาย์ทางในกรณข่อง
ซอฟตแ์วร์ หรอื 4) เปน็ตวัแทนของบริษทัตอ่
ขา้ราชัการหรอืบรษิทัน��ามันแหง่ชัาตทิ่�ไมใ่ชัข่อง
ประเทศสิหรฐัฯ เพื�อผลประโย์ชัน์ของตนหรือเพื�อ
สินับสินนุการปฏบิตักิารในแตล่ะวนัของบรษิทั

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บริษทั 3-02570 “การต่อตา้นการทุจริต”
นโย์บาย์บรษิทั 3-02580 “วตัถดุบิภัาย์ในประเทศ 
- แอฟริกา”
นโย์บาย์บรษิทั 3-15400 “การห้ามการจ่าย์เงนิ 
เพื�ออ�านวย์ความสิะดวก”
นโย์บาย์บริษทั 3-15700 “ตวัแทนท่�ไม่ใช่ั 
เชังิพาณชิัย์์ระหว่างประเทศ (INCAs)”
นโย์บาย์บริษทั 3-15800 “ความสัิมพันธเ์พื�อการ
แสิวงหาความร่วมมือ”
นโย์บาย์บริษทั 3-31111, “ความสัิมพันธ์ทางธุรกจิ
ระดับสิากล”
นโย์บาย์บรษิทั 3-31112 “ตวัแทนทางดา้นการคา้
ระหว่างประเทศ” 
นโย์บาย์บรษิทั 3-31113 “ผู้จดัจ�าหนา่ย์ ตวัแทนฝ่าก
ขาย์ และตัวแทนจ�าหน่าย์ซอฟต์แวร์ระดบัสิากล”
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ของขวญั่ ความบันเทิง และการต้อนรับอื�นๆ
ของขวัญ่ ความบันเทิง และการต้อนรบัอื�นๆ  ท่�สิมเหตสุิมผล สิามารถเป็นสิิ�งท่�เหมาะสิม 
ได้ในระหว่างการท�าธรุกจิตามปกต ิแต่สิิ�งเหล่าน่�จะต้องไม่ท�าให้คุณธรรมในความสัิมพันธ์ 
ทางธรุกจิของเราต้องลดหย่์อนลงไป การให้และการรบัของขวญั่ ความบันเทิง การต้อนรับ 
หรือผลประโย์ชัน์อื�นๆ  ท่�ก่อให้เกดิความรูสึ้ิกผูกมดัในส่ิวนของผู้รบันั�น เป็นสิิ�งต้องห้ามภัาย์ใน 
COBC และเป็นสิิ�งผิดกฎหมาย์ภัาย์ใต้กฎหมาย์ของประเทศส่ิวนใหญ่่ รวมทั�งสิหรัฐอเมริกา

โดย์ทั�วไปแล้ว ของขวัญ่ ความบันเทิง และการต้อนรับอื�นๆ ไม่ควร

• มก่ารให้หรอืจดัหาให้แกเ่จา้หนา้ท่�ของรัฐนอกสิหรฐัอเมริกาโดย์ไมไ่ด้รบัอนญุ่าตลว่งหนา้
จากกลุ่มจริย์ธรรมและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับระดับสิากล

• เป็นสิิ�งท่�ถูกร้องขอ

• ม่การให้หรือรับในระหว่างท่�ม่กระบวนการประมูล 

• อยู่์ในรปูแบบของหลกัทรพัย์์ เงนิสิด สิิ�งท่�เท่ย์บเทา่เงนิสิด (รวมทั�งบัตรของขวญั่  
ใบสิั�งจ่าย์ หุ้น และพันธบัตรออมทรพัย์์) โลหะมค่่า หรอืสิิ�งของท่�พร้อมจะสิามารถ 
แปลงไปเป็นเงินสิด

• ม่การให้หรือรับโดย์ผู้รับในระดับความถ่�ท่�ไม่สิมเหตุสิมผล

• ไมส่ิอดคล้องกับวธ่ิปฏบัิติทางธุรกิจท่�ไดร้บัการย์อมรับและเปน็ธรรมเน่ย์มปฏบิตัิ

• มก่ารใหเ้พื�อโนม้นา้วหรอืใหเ้ปน็รางวลัสิ�าหรบัการตดัสินิใจหรอืการด�าเนนิการ 
ทางธุรกิจโดย์เฉพาะ

• ละเมิดกฎหมาย์หรือนโย์บาย์ท่�บังคับใชั้

• มล่กัษณะท่�จะท�าให้บริษทัได้รบัความอับอาย์ หากถูกเปดิเผย์ตอ่สิาธารณะ

การต้อนรับทางธุรกิจคืออะไร

ค�าว่า การต้อนรบัทางธรุกจิ หมาย์ถงึ การจดัหา
สิิ�งใดกต็ามท่�มม่ลูค่าให้แก่เจ้าหน้าท่�ของรัฐนอก
สิหรฐัอเมรกิา รวมทั�งพนักงานของบรษิทัน��ามนั
แห่งชัาต ิ(NOC) และครอบครวัเพื�อวตัถปุระสิงค์
ทางธรุกจิท่�ชัอบด้วย์กฎหมาย์ เช่ัน ของขวญั่  
การเดนิทาง การขนส่ิงในท้องถิ�น ท่�พัก  
การฝึ่กอบรมภัาย์นอก ความบนัเทิง มื�ออาหาร 
ทางธุรกิจ และเงินสินับสินุน

ฉันจะรบับัตรของขวญั่จากซพัพลาย์เออร์ 
ราย์หนึ�งของเราได้หรือไม่

ไม่ได้ นโย์บาย์ของขวญั่ของ Halliburton  
ห้ามมใิห้พนักงานรบัของขวญั่ท่�เป็นเงนิสิด 
หรือเท่ย์บเท่าเงนิสิด ไม่ว่าจะม่มลูค่าเท่าใดกต็าม 
นอกจากน่� Halliburton ย์งัห้ามมใิห้พนักงาน 
รบัของขวญั่ ความบันเทิง การเล่�ย์งอาหาร  
หรอืประโย์ชัน์อื�นใดท่�อาจก่อให้เกดิความรูสึ้ิก
ผูกมดัหรอือาจท�าให้การตดัสินิใจอย่์างมอือาชัพ่
ของพนักงานต้องลดหย่์อนลงไป โดย์ทั�วไปแล้ว 
ของขวัญ่ท่�ม่มูลค่าเล็กน้อย์หรอืความบันเทิง 
ในระหว่างการท�าธรุกจิเป็นสิิ�งท่�ย์อมรบัได้
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การให้ของขวญั่ ความบันเทิง หรอืการต้อนรบัอื�น  ๆแก่เจ้าหน้าท่�ของรัฐนอก
สิหรัฐอเมริกา
การต้อนรบัทางธรุกจิ เช่ัน ของขวญั่ การเดนิทาง การขนส่ิงในท้องถิ�น ท่�พัก การฝึ่กอบรมภัาย์นอก 
ความบันเทิง มื�ออาหารทางธรุกจิ และเงนิสินับสินุน ท่�ได้ม่การเสินอ สิญั่ญ่าว่าจะให้ หรอืจดัหาให้
นั�น จะต้องเก่�ย์วข้องโดย์ตรงกบัวตัถปุระสิงค์ทางธรุกจิท่�ชัอบด้วย์กฎหมาย์ และจะต้องไม่ม่มลูค่าสูิง
หรอืเป็นจ�านวนท่�มากเกนิไป การต้อนรบัทางธรุกจิอาจม่ความเหมาะสิม สิอดคล้องกบัประเพณ่ท้อง
ถิ�นและเป็นไปตามกฎหมาย์ท่�บังคับใช้ั โดย์ม่จดุประสิงค์เพื�อปฏบัิตติามข้อก�าหนดเฉพาะตามสัิญ่ญ่า 
เพื�อสิร้างความสัิมพันธ์ทางธุรกจิ หรอืเพื�อส่ิงเสิริม สิาธิต หรืออธบิาย์ข้อมลูผลิตภััณฑ์หรอืบรกิารของ
บรษิทั การให้ เสินอ หรือสิญั่ญ่าว่าจะให้การต้อนรับทางธุรกจิโดย์มเ่จตนาท่�จะโน้มน้าวการตดัสินิใจ
อย์่างไม่เหมาะสิมเป็นสิิ�งต้องห้าม

การต้อนรบัทางธรุกจิส่ิวนใหญ่่ ไม่ว่าจะมม่ลูค่าเท่าใดกต็าม จ�าเป็นต้องได้รบัการอนุญ่าตจากกลุ่ม
จริย์ธรรมและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับระดับสิากล

ของขวญั่เงนิสิด บตัรของขวญั่ หรอืของขวญั่ท่�มม่ลูค่าเป็นเงนิอื�นๆ  ชันิดใดกต็ามโดย์ไม่ค�านึง 
ถึงมูลค่าดอลลาร์เป็นสิิ�งต้องห้ามโดย์ชััดแจ้ง

การรบัของขวญั่ ความบันเทิง หรอืการต้อนรับอื�น  ๆจากลูกค้าและผู้จ�าหน่าย์
Halliburton ไม่สินับสินุนให้พนักงานรบัของขวญั่ ความบันเทิง หรอืการต้อนรบัอื�นๆ  จากลูกค้า 
และผู้จ�าหน่าย์ เนื�องจากการกระท�าเช่ันนั�นอาจเป็นการโน้มน้าวการตดัสินิใจทางธรุกจิของคุณ 
ได้โดย์ท่�ไม่ได้เจตนา อย่์างไรกต็าม เราตระหนักว่าในบางสิถานการณ์ การแลกเปล่�ย์น 
ของขวญั่ ความบันเทิง หรอืการต้อนรบัอื�นๆ  กบัลูกค้าและผู้จ�าหน่าย์เป็นวธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิ 
ท่�สิามารถย์อมรบัได้ ด้วย์เหตุน่� เราจงึสิามารถให้หรอืรบัของขวัญ่ทางธรุกจิ ความบันเทิง  
หรอืการต้อนรับอื�นๆ  ท่�เหมาะสิม หากของขวญั่หรอืความบนัเทิงทั�งหมดเหล่านั�นมม่ลูค่าเล็กน้อย์  
โปรดจ�าไว้ว่า สิ�าหรบัเจ้าหน้าท่�ของรฐั รวมถงึเจ้าหน้าท่�หรอืพนักงานของบรษิทัน��ามนัแห่งชัาติ  
จ�าเป็นต้องได้รับอนุญ่าตล่วงหน้าจากกลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบิติัตามกฎข้อบังคับระดบัสิากล

พนักงานจะต้องไม่ขอของขวญั่ ความบันเทิง หรอืการต้อนรับอื�นๆ  จากลูกค้าหรอืผู้จ�าหน่าย์  
โดย์เฉพาะอย่์างยิ์�งในกรณ่ของการขอเพื�อเป็นผลตอบแทนสิ�าหรบัธรุกจิหรือการปฏบิติัท่� 
พึงประสิงค์ ของขวญั่ใดกต็ามท่�ก่อให้เกดิความรูสึ้ิกเป็นข้อผูกมัดต่อผู้รับมกัจะเป็นของขวัญ่ 
ท่�ไม่ได้ม่มูลค่าเล็กน้อย์ และไม่ควรรับ

ของขวญั่เงนิสิด บัตรของขวญั่ หรือของขวญั่ท่�มม่ลูค่าเป็นเงนิอื�น  ๆชันิดใดกต็ามโดย์ไม่ 
ค�านึงถึงมูลค่าดอลลาร์เป็นสิิ�งต้องห้ามโดย์ชััดแจ้ง

คุณไม่ควรรบัของขวญั่หรอืความบันเทิงจากผู้จ�าหน่าย์ หากคุณเป็นสิมาชิักของทม่ท่�เป็น 
ผู้ประเมนิในการประมลูแบบเปิดท่�ผู้จ�าหน่าย์ราย์ดงักล่าวก�าลังเข้าแข่งขนั

แม็กก่�ซึ�งเป็นพนักงานของ Halliburton  
ในประเทศตะวนัออกกลางประเทศหนึ�ง  
ก�าลังตอบการประมูลสิ�าหรบัโครงการใหญ่่ 
ท่�ม่ความสิ�าคัญ่ให้แก่รฐับาลของประเทศนั�น  
ข้อก�าหนดข้อหนึ�งของการประมลูคือ 
Halliburton จะต้องให้ทุนสินับสินุนก้อนใหญ่่
แก่กระทรวงศึกษาธกิารของประเทศดงักล่าว 
ซึ�งจะน�าไปใช้ัเป็นกองทุนเพื�อปรบัปรงุอุปกรณ์
และโอกาสิทางการศึกษาสิ�าหรบัเย์าวชันหญ่งิ 
แม็กก่�ควรท�าอย่์างไร การมอบเงนิสินับสินุน
เช่ันน่�เป็นสิิ�งท่�สิามารถย์อมรบัได้หรอืไม่  
เพื�อท่�จะให้ประสิบความสิ�าเรจ็ในการได้
โครงการใหญ่่

Halliburton เชัื�อมั�นในการสินับสินุนสิถาบัน
ทางการศึกษาและองค์กรเพื�อการกศุลนอก
สิหรัฐอเมรกิา และได้ด�าเนินนโย์บาย์จดัท�า
กระบวนการสิ�าหรบัการบรจิาคเงนิสินับสินุน 
ในด้านท่�เก่�ย์วกบัการศึกษา ข้อเท็จจริงเก่�ย์วกบั 
สิถานการณ์น่�แสิดงให้เห็นถงึสิญั่ญ่าณเตอืน
อันตราย์มากมาย์ ดงันั�น ไม่ว่าอย่์างไรกต็าม  
แมก็ก่�กจ็�าเป็นต้องด�าเนินการด้วย์ความระมดัระวงั 
เหตุผลสิ�าคัญ่คือ ค�าขอเงนิสินับสินุนนั�นมค่วาม
เก่�ย์วข้องกบักระทรวงของรฐับาล ดงันั�น จงึจ�าเป็น
ต้องตรวจสิอบอย่์างรอบคอบเพื�อป้องกนัการ
ละเมดิกฎหมาย์ต่อต้านการให้สินิบนหรอืกฎหมาย์
ต่อต้านการทุจรติในลักษณะเดย่์วกนั

ก่อนท่�จะด�าเนินการหรอือนุมตัเิงนิสินับสินุน 
เพื�อการกศุล โดย์เฉพาะอย่์างยิ์�งเงนิสินับสินุนท่�
จ�าเป็นต้องใช้ัในการประมลูโครงการ แมก็ก่�ควร
ปรึกษากบักลุ่มจริย์ธรรมและการปฏบัิตติาม 
กฎข้อบังคับระดับสิากล
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ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บริษัท 3-02570 “การต่อต้านการทุจริต”
นโย์บาย์บรษิทั 3-15540 “ของขวญั่และความบันเทิงท่�จดัหามาโดย์ 
ซพัพลาย์เออร์และการสินับสินุนของซพัพลาย์เออร์ต่องานกจิกรรมของบรษิทั”
วธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบรษิทั 4-10986 “การสินับสินุนของบรษิทัเพื�อ 
พันธกิจต่อสิังคม”
วธิป่ฏบัิติทางธรุกจิของบรษิทั 4-11056 “การให้การต้อนรบัทางธรุกจิ 
แก่เจ้าหน้าท่�ของรัฐนอกสิหรัฐอเมริกาและครอบครัว”
วธิป่ฏบัิติทางธรุกจิของบรษิทั 4-11059 “การราย์งานค่าใช้ัจ่าย์ด้าน 
การเดินทางและความบันเทิง” 
วิธป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบรษิทั 4-11156 “คู่มอืกระบวนการจดัซื�อ”

พนักงานของบรษิทั Petroland Oil (บริษทัน��ามนัแห่งชัาติ)  
หลาย์คนได้ตดิต่อทม่พัฒนาธรุกจิในท้องถิ�นของ Halliburton  
เพื�อร่วมกนัจดัตั�งท่มกอล์ฟเพื�อเข้าร่วมการแข่งขนักอล์ฟระดบั 
ท้องถิ�น พวกเขาเสินอให้ Halliburton เป็นผู้สินับสินุนสิองทม่  
ซึ�งแต่ละท่มประกอบด้วย์ผู้เล่นสิองคนจากบริษทั Petroland Oil  
และผู้เล่นสิองคนจาก Halliburton พนักงานของ Halliburton  
สิามารถร่วมเล่นในการแข่งขันน่�ได้หรือไม่

อาจจะได้ อย่์างไรกต็าม ก่อนท่�จะตกลงเล่นในการแข่งขนักอล์ฟ  
พนักงานจะต้องติดต่อกบักลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎ 
ข้อบังคับระดบัสิากลเพื�อขออนุมติั น่�เป็นสิถานการณ์ท่�ละเอ่ย์ดอ่อน 
เพราะในฐานะของบรษิทัน��ามนัแห่งชัาต ิพนักงานของ Petroland  
อาจถกูพิจารณาว่าเป็นเจ้าหน้าท่�ของรฐัภัาย์ใต้กฎหมาย์ต่อต้าน 
การให้สินิบน การจ่าย์เงนิให้พวกเขาเข้าร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ 
อาจถกูพิจารณาว่าเป็นการให้สินิบนภัาย์ใต้บางสิถานการณ์ ดงันั�น 
สิถานการณ์น่�จงึจ�าเป็นต้องได้รบัการประเมนิอย่์างรอบคอบก่อน 
ท่�จะด�าเนินการ 

พึงระลึกว่าการต้อนรบัทางธรุกจิท่�เก่�ย์วข้องกบัเจ้าหน้าท่�ของรฐั 
นอกสิหรฐัอเมรกิาจ�าเป็นต้องได้รับการอนุญ่าตจากกลุ่มจรยิ์ธรรม 
และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับระดับสิากล
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การแข่งขันอย์่างเป็นธรรม
กฎหมาย์ว่าด้วย์การแข่งขันและกิจกรรมต่อต้านการแข่งขัน
เรามุ่งแข่งขันอย่์างเป็นธรรมและคว้าธรุกจิมาครองอย่์างม่จรยิ์ธรรมและถกูกฎมาย์  
โดย์การน�าเสินอผลิตภัณัฑ์และบรกิารท่�ย์อดเย่์�ย์ม การด�าเนินการตลาด การโฆษณา  
และการขาย์ของเราจะต้องม่ความซื�อสิตัย์์และซื�อตรง และเราจะงดเว้นจากการแสิดงการ 
วพิากษ์วจิารย์์ท่�ไม่เป็นธรรมและดถูกูคู่แข่งและสินิค้าบรกิารท่�พวกเขาน�าเสินอ

การด�าเนินธรุกจิของ Halliburton อย์ูภ่ัาย์ใต้การควบคุมของกฎหมาย์ว่าด้วย์การแข่งขัน 
ระดบัสิากลท่�หลากหลาย์ (เร่ย์กว่า “กฎหมาย์ป้องกนัการผูกขาด” ในสิหรฐัอเมรกิา)  
ท่�ส่ิงเสิรมิให้แข่งขันอย่์างเป็นธรรมโดย์ห้ามมใิห้ม่การปฏบัิตหิรือกจิกรรมท่�จ�ากดัการค้า 
อย่์างไม่เป็นธรรม กฎหมาย์เหล่าน่�อาจมค่วามซบัซ้อนและการละเมดิสิามารถน�าไปสิู ่
บทลงโทษทางแพ่งใหญ่่หลวง ตลอดจนการตดัสิินโทษปรบัและจ�าคุก เราจะต้องไม่ม่ 
ส่ิวนร่วมในพฤตกิรรมการต่อต้านการแข่งขนัท่�กฎหมาย์ว่าด้วย์การแข่งขันระบุห้าม  
รวมถึงการม่ข้อตกลงท่�เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในการ

• ก�าหนดราคาหรือการตกลงกันตั�งราคา

• สิง่เสิรมิการรว่มกนัประกวดราคาหรอืการตกลงรว่มกนัก�าหนดราคาประมลู

• คว��าบาตรลูกค้าหรือซัพพลาย์เออร์บางราย์

• แบ่งปันข้อมูลเก่�ย์วกับราคา ก�าไร หรือก�าไรสิุทธิกับคู่แข่ง

• แบ่งหรือจัดสิรรตลาด พื�นท่� หรือลูกค้า

• แลกเปล่�ย์นหรอืแบง่ปนัขอ้มลูท่�ย์งัไมไ่ดเ้ผย์แพร ่ซึ�งเปน็ข้อมูลเก่�ย์วกบัราคา 
หรือข้อมูลการแข่งขันอื�นๆ กับคู่แข่ง

• ท�าข้อตกลงร่วมกันกับคู่ค้าหรือซัพพลาย์เออร์

ถอืเป็นสิิ�งสิ�าคัญ่ท่�ต้องหล่กเล่�ย์งแม้กระทั�งการก่อให้เกดิการรบัรูว่้า เราก�าลังร่วมมอื 
อย่์างลับ  ๆกบัคู่แข่งของเรา ดงันั�น ควรจ�ากดัการม่ปฏสัิิมพันธ์กบัคู่แข่งให้มากท่�สิดุ 
เท่าท่�จะสิามารถท�าได้และหลก่เล่�ย์งการพูดคุย์เก่�ย์วกบัเรื�องท่�ระบุข้างต้น หากคู่แข่ง 
น�าคุณเข้าสู่ิการสินทนาท่�ท�าให้คุณรู้สึิกกงัวลใจ ควรยุ์ติการพูดคุย์นั�นโดย์ทนัท่ และ 
ตดิต่อกลุ่มจริย์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากลโดย์ทันท่

ฉันจะสิามารถร่วมดื�มกับคู่แข่งท่� 
งานแสิดงสิินค้าและพูดคุย์ถงึโอกาสิ 
ความเป็นไปได้ท่� Halliburton จะร่วมมอื 
กบับรษิทัคูแ่ข่งในการร่วมกนัประมลู 
สิญั่ญ่ารบัเหมาได้หรือไม่ การร่วมมอืกนั 
จะเป็นการเพิ�มโอกาสิท่�เราจะคว้าข้อตกลง 
มาได้สิ�าเร็จ

พึงระมดัระวังอย่์างท่�สุิดในการสินทนาใดๆ   
กต็ามกบัคู่แข่ง คุณอาจละเมดิกฎหมาย์ว่าด้วย์ 
การแข่งขัน หากคุณแบ่งปันข้อมลูเรื�องท่�ม่ 
ความละเอ่ย์ดอ่อนต่อการแข่งขนั รวมทั�งราคา  
ค่าใช้ัจ่าย์ ค่าธรรมเนย่์ม ก�าไรสิทุธ ิหรือวธิป่ฏบิตัิ
เก่�ย์วกบัการให้เครดติและการเร่ย์กเกบ็เงนิ

แม้ว่าคู่แข่งจะสิามารถร่วมมอืกนัในฐานะท่�เป็น
พันธมติรได้ในบางสิถานการณ์ แต่กฎหมาย์ว่า
ด้วย์การแข่งขนัม่การระบุห้ามมใิห้ท�าข้อตกลง
ระหว่างคูแ่ข่งเพื�อก�าหนดราคาหรอืจดัสิรรลูกค้า 
พื�นท่� ผลิตภัณัฑ์ หรอืบรกิาร ข้อตกลงเช่ันน่� 
ผิดกฎหมาย์ คุณควรหล่กเล่�ย์งการสินทนา 
ทุกอย่์างกบัคูแ่ข่งในหัวข้อท่�เก่�ย์วข้องกบัธรุกจิ 
ปรึกษากลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบิตัติามกฎ 
ข้อบังคับระดบัสิากลก่อนท่�คุณจะวางแผนพูดคุย์
กับคู่แข่ง

32



การรวบรวมข้อมูลการแข่งขัน
การท�าความเข้าใจในสิภัาพแวดล้อมด้านการแข่งขันนั�นมค่วามสิ�าคัญ่ย์ิ�ง
ต่อความสิ�าเรจ็อย่์างต่อเนื�องของเรา ตามแนวทางบางส่ิวน ถอืเป็นการ
เหมาะสิมท่�เราจะต้องรวบรวมข้อมลูเก่�ย์วกบัผลิตภััณฑ์ บรกิาร และ
กจิกรรมการตลาดของคู่แข่งของเรา เราอาจจ�าเป็นต้องตรวจสิอบข้อมลู 
ท่�เปิดเผย์ต่อสิาธารณะเพื�อเร่ย์นรูเ้ก่�ย์วกบัคู่แข่ง แต่เราจะไม่รวบรวม
ข้อมลูลับโดย์ใช้ัวธิก่ารท่�ผิดกฎหมาย์ หลอกลวง หรือไม่เหมาะสิม

เมื�อรวบรวมข้อมลูแล้ว เราจะต้องเคารพในทรพัย์์สินิทางปัญ่ญ่าของ 
คู่แข่งอย์ูเ่สิมอ และไม่ใช้ัวธิก่ารท่�ไม่เหมาะสิมเพื�อให้ได้ข้อมลูท่�เป็น 
ความลับ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ

• อ่เมลท่�ตั�งใจจะสิ่งถึงผู้อื�น

• ข้อเสินอ

• เอกสิารราคา

• แบบรูปงานวิศวกรรมและข้อมูลจ�าเพาะ

• แผนธุรกิจ

• เอกสิารกระบวนการ

• การสิื�อสิาร

อย่์าแสิวงหาข้อมลูท่�เป็นความลับจากพนักงานหรือลูกค้าของคูแ่ข่ง  
หรอืใช้ัข้อมลูท่�เป็นความลับหรอืท่�เป็นกรรมสิทิธ์ิท่�คุณได้รับมาใน 
ต�าแหน่งงานก่อนหน้า หากคุณบังเอิญ่ได้พบกบัข้อมลูท่�คุณเชัื�อโดย์ม่
เหตผุลอันสิมควรว่าเป็นข้อมลูท่�เป็นความลับ ควรหย์ดุอ่านโดย์ทันท่ 
และตดิต่อกลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิตติามกฎข้อบังคับระดบัสิากล

หากคุณมข้่อสิงสิยั์ว่ากจิกรรมการแข่งขนันั�นเป็นไปตาม COBC หรอืไม่ 
คุณควรปรกึษากบักลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิติตามกฎข้อบังคบัระดบั
สิากลโดย์ทันท่
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การค้าระหว่างประเทศ 
ในฐานะท่�เป็นบรษิทัท่�ด�าเนินธรุกจิในระดบัโลก เราจงึมกัจะมก่ารเคลื�อนย้์าย์ผลิตภัณัฑ์ วสัิด ุอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระหว่าง
ประเทศอย์ูบ่่อย์  เราจะต้องปฏบัิตติามกฎหมาย์ของประเทศเหล่านั�นท่�เก่�ย์วข้องกบัการน�าเข้าและส่ิงออกราย์การสิิ�งของ 
เหล่านั�น ซึ�งรวมถึงเมื�อผลิตภััณฑ์และบริการของเราถูกขนถ่าย์ผ่านประเทศ

การสิ่งออกและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 
เราจะปฏบัิติตามกฎหมาย์ของแต่ละประเทศท่�เราส่ิงออกสิินค้า ซอฟต์แวร์ และข้อมลูทางเทคนิคของเรา ห้ามไม่ให้ม่การ 
ท�าธุรกรรมทางธุรกิจและการสิ่งออกสิิ�งของท่�ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดดังต่อไปน่�

• กฎหมาย์วา่ดว้ย์การบรหิารการสิง่ออกของ 
สิหรัฐอเมริกา (EAA)

• กฎหมาย์ควบคุมการส่ิงออกอาวุธยุ์ทโธปกรณ์ (AECA)

• กฎระเบ่ย์บให้ด�าเนนิการตามโปรแกรมการคว��าบาตร
ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศท่�เก่�ย์วข้องกบับางประเทศ
โดย์เฉพาะ รวมทั�งกฎระเบย่์บท่�ประกาศโดย์สิ�านักงาน
ควบคุมทรพัย์์สินิในต่างประเทศแห่งกระทรวงการคลัง
ของสิหรัฐอเมริกา

• กฎระเบ่ย์บควบคุมการสิ่งออก (EAR)

• กฎระเบ่ย์บวา่ดว้ย์การลกัลอบคา้อาวธุระหวา่งประเทศ 
(ITAR)

• กฎหมาย์และกฎระเบย่์บว่าดว้ย์การสิง่ออกของประเทศ
อื�นใดท่�บังคับใชั้กับการจัดสิ่งเฉพาะ

• ขอ้ก�าหนดและเงื�อนไขของใบอนญุ่าตสิง่ออกท่�ออกให้ 
Halliburton หรือบริษัทสิาขา

ไม่มข้่อย์กเว้นสิ�าหรับนโย์บาย์น่� เรามร่ะบบการควบคุมภัาย์ใน ซึ�งส่ิวนใหญ่่แล้วจะด�าเนินการโดย์อัตโนมตัใินระบบ SAP  
ท่�ปกป้อง Halliburton จากการละเมดิกฎหมาย์น�าเข้าและส่ิงออก พนักงานทุกคนจะต้องปฏบัิตติามระบบการควบคุมภัาย์ใน
เหล่าน่�

โปรดทราบ!
แม้ว่าตามปกตแิล้ว เราจะนึกถงึของส่ิงออกว่าเป็นสิิ�งของท่�ถกูจดัส่ิงจากประเทศหนึ�งไปย์งัอ่กประเทศหนึ�ง  
แต่ค�าศัพท์น่�มค่วามหมาย์ท่�กว้างกว่านั�น โดย์รวมถงึสิินค้า บรกิาร เทคโนโลย่์ ซอฟต์แวร์และข้อมลู และ 
ราย์การอื�นๆ  หรอืแม้แต่ข้อมลูท่�มก่ารขนส่ิงทางเครื�องบิน อัปโหลด ดาวน์โหลด ส่ิงอ่เมล หรือส่ิงทางโทรสิาร

กฎของการส่ิงออกจะมค่วามซบัซ้อนเพิ�มมากขึ�นเมื�อเป็นของส่ิงออกท่�ไม่สิามารถจบัต้องได้ แม้ว่าสินิค้าจ�าเป็น
จะต้องได้รบัการจดัส่ิงจรงิๆ  ไปย์งัอก่ประเทศหนึ�งจงึจะถอืว่าเป็นของส่ิงออก แต่เทคโนโลย่์และซอฟต์แวร์ก็
สิามารถ “ส่ิงออก” ได้โดย์การให้สิทิธิก์ารเข้าถงึระดบัประเทศจากต่างประเทศแก่อก่ประเทศ หรอืโดย์การ 
โพสิต์ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ท่�สิามารถเข้าชัมได้ในประเทศอื�นๆ
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การปฏบัิตติามกฎข้อบังคับของศุลกากรและการน�าเข้า 
เราจะปฏบัิตติามกฎหมาย์ว่าด้วย์การน�าเข้าและศุลกากรในท้องถิ�น 
ของประเทศใดกต็ามท่�เราม่การน�าเข้าสิินค้า ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูล 
ทางเทคนิค และจะพย์าย์ามอย่์างเต็มท่�ในการระบุข้อมลูท่�ถกูต้อง 
เก่�ย์วกบั (ก) แหล่งก�าเนิดของสิินค้า ซอฟต์แวร์ หรอืข้อมลูทางเทคนิค 
(ข) การจดัประเภัทตามรหัสิภัาษ่ศุลกากรหรอืระบบท่�ใกล้เคย่์งกนั  
และ (ค) มลูค่าของสิิ�งของเพื�อจดุประสิงค์ด้านศุลกากร

การคว��าบาตร 
ในฐานะท่�เป็นบรษิทัของสิหรฐัอเมรกิา เราจะต้องปฏบัิตติามกฎหมาย์
ของสิหรฐัอเมรกิาท่�ห้ามมใิห้ม่การร่วมมอืในการคว��าบาตรซึ�งมก่าร
ก�าหนดโดย์กฎหมาย์ของประเทศอื�นแต่สิหรฐัอเมรกิาไม่ได้มก่าร 
เข้าร่วม กฎหมาย์ของสิหรฐัอเมรกิาย์งัห้ามไม่ให้ให้ข้อมลูเพื�อจดุประสิงค์
ท่�เก่�ย์วข้องกบัการคว��าบาตรซึ�งเก่�ย์วข้องกบัตวัตนและสิญั่ชัาตขิอง
พนักงาน กรรมการบรษิทั ผู้ถอืหุ้น ผู้รบัเหมาย่์อย์ และซพัพลาย์เออร์
ของเรา หรือข้อมูลว่าบริษทัมข้่อตกลงทางธุรกจิในบางประเทศท่�ม่ 
แนวโน้มว่าจะถูกคว��าบาตรหรือไม่

ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย์ เราจะต้องราย์งานค�าขอท่�เราได้รบั 
เพื�อสินับสินุนการคว��าบาตรท่�ต้องห้าม แม้ว่าเราจะไม่ปฏบัิตติาม 
ค�าขอเหล่านั�นกต็าม ในบางครั�ง ค�าขอให้สินับสินุนการคว��าบาตร 
ท่�ต้องห้ามย์งัเป็นการย์ากท่�จะตรวจพบ พนักงานและตวัแทนทุกคน 
ท่�มโ่อกาสิท่�จะประสิบกบัค�าขอเหล่าน่�จะต้องตระหนักถงึข้อจ�ากดั 
เหล่าน่�อย่์างเต็มท่� และด�าเนินการราย์งานตามท่�ก�าหนดทั�งหมดอย่์าง 
ทันท่วงท ่พนักงานคนใดกต็ามท่�ได้รบัค�าขอเช่ันน่�หรอืมข้่อสิงสิยั์ว่า  
มข้่อห้ามเฉพาะเรื�องนั�นๆ  หรือไม่ หรือค�าขอคว��าบาตรนั�นสิามารถ
ราย์งานได้หรือไม่ ควรตดิต่อกบักลุ่มจรยิ์ธรรมและการปฏบัิติตาม 
กฎข้อบังคับระดับสิากล

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บรษิทั 3-10992 “การปฏบัิติตามกฎข้อบังคับว่าด้วย์การค้า 
ระหว่างประเทศและการจัดเตร่ย์มการสิ่งสิินค้า”
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การสิื�อสิารกับสิาธารณะ นักลงทุน และสิื�อ
การสิื�อสิารกับนักลงทุน
เรามุง่มั�นปฏบัิตติามข้อก�าหนดท่�บังคับใช้ัเก่�ย์วกบัการเปิดเผย์ข้อมลูท่�ไม่เปิดเผย์ 
และเป็นสิาระสิ�าคญั่อย่์างระมดัระวงั บรษิทัอนุญ่าตให้กลุ่มบุคคลในวงแคบสืิ�อสิาร 
ข้อมลูเก่�ย์วกบั Halliburton กบัชัมุชันนักลงทุนเท่านั�น ค�าขอข้อมลูจากนักลงทุน  
นักวเิคราะห์ หรือบุคคลในประเภัทน่� ควรส่ิงถงึฝ่่าย์สิมัพันธ์นักลงทุนโดย์ทันท่

การสิื�อสิารกับสิาธารณะและสิื�อ
การสืิ�อสิารของเรากบัสิาธารณะจะต้องม่ความซื�อสัิตย์์และตรงไปตรงมา เพื�อให้การ 
สิื�อสิารของเรามค่วามถกูต้องและสิอดคล้องกนัอย์ูเ่สิมอ จงึมบุ่คลากรเป็นจ�านวนน้อย์ 
ภัาย์ใน Halliburton ท่�มห่น้าท่�รับผิดชัอบในการสิื�อสิารในฐานะท่�เป็นตัวแทนของเรา  
เฉพาะบุคลากรท่�มอ่�านาจหน้าท่�ในการพูดคุย์ต่อสิาธารณะในฐานะท่�เป็นตวัแทนของ 
บริษทัเท่านั�นท่�จะสิามารถกระท�าการดงักล่าวได้ หากคุณไม่ม่อ�านาจหน้าท่�และ 
ได้รับการติดต่อจากสิมาชิักของสิาธารณะหรือสิื�อ โปรดแจ้งหัวหน้างานของคุณ 
หรือฝ่่าย์การสิื�อสิารและการตลาดระดับสิากลโดย์เร็วท่�สิุด

การใชั้งานสิื�อสิังคมออนไลน์เพื�อประโย์ชัน์สิ่วนตัว 
ควรใช้ัวจิารณญ่าณอย่์างรอบคอบเมื�อโพสิต์ความคดิเห็นลงในสิื�อสิงัคมออนไลน์  
โดย์เฉพาะอย่์างยิ์�งหากเป็นเรื�องท่�เก่�ย์วกบัธรุกจิการค้า ลูกค้า หรือหุ้นส่ิวนธรุกจิของเรา  
พึงระลึกว่า การสืิ�อสิารของคุณบนสืิ�อสิงัคมออนไลน์สิามารถส่ิงผลในระดบัสิาธารณะท่� 
สิ�าคัญ่ต่อ Halliburton ควรระบุอย่์างชััดเจนว่า คุณแสิดงความเห็นส่ิวนตวัและไม่ได้ก�าลัง 
สิื�อสิารในฐานะท่�เป็นตวัแทนของบริษทั ความเห็นของคุณไม่ควรมเ่นื�อหาท่�แสิดงการ 
ดูหมิ�น ลดเก่ย์รติ หรือน่าอับอาย์

หากคุณใช้ัระบบของบรษิทัเพื�อการใช้ังานส่ิวนตัวในขอบเขตท่�จ�ากดั ควรหลก่เล่�ย์ง 
การเข้าชัมเวบ็ไซต์ท่�ไม่เหมาะสิม พึงระลึกว่า Halliburton มส่ิทิธิท์่�จะตรวจสิอบ 
การสิื�อสิารท่�เกดิขึ�นในระบบข้อมลูของเราตามระดบัท่�กฎหมาย์อนุญ่าต หากม่ 
ข้อสิงสิยั์ว่า การใช้ังานระบบของบรษิทัในรปูแบบเฉพาะนั�น  ๆมค่วามเหมาะสิม 
หรือไม่ ควรสิอบถามจากหัวหน้างานของคุณ

หากคุณวางแผนท่�จะใช้ัสิื�อสัิงคมออนไลน์เพื�อจดุประสิงค์ท่�เก่�ย์วข้องกบัธรุกจิ  
คุณจะต้องได้รับอนุญ่าตจากหัวหน้างานของคุณก่อน

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บรษิทั 3-10020 “สืิ�อมวลชันสัิมพันธ์ 
และข่าวประชัาสิัมพันธ์”
นโย์บาย์บรษิทั 3-90110 “ระบบส่ิงข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ิของ Halliburton (HEMS)”
วธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบริษทั 4-11154 “การใช้ังาน
บรกิารอินเทอร์เน็ตและบรกิารอินทราเน็ตขององค์กร”
วธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบรษิทั 4-11255 “สืิ�อสิงัคม
ออนไลน์และการเผย์แพร่ออนไลน์ส่ิวนบุคคล”
วธิป่ฏบัิตทิางธรุกจิของบรษิทั 4-16466 “สิมาร์ทโฟน
และอปุกรณ์ไร้สิาย์แบบพกพาอื�นๆ : ค�าขอ การอนุมตัิ 
และการใชั้งาน”

ฉันได้รบัอนุญ่าตให้เข้าอินเทอร์เน็ต 
เพื�อใชั้งานสิ่วนตัวในระหว่างท่�ฉัน 
อย์ู่ท่�ท�างานใชั่หรือไม่

คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเครื�องมอืท่�  
Halliburton จดัหาให้สิ�าหรับให้คุณท�างาน 
ในฐานะของตวัแทนบรษิทั ในลักษณะเด่ย์วกนั 
เครอืข่าย์อิเล็กทรอนิกส์ิท่�คุณใช้ัส่ิงและรบัอ่เมล 
และเข้าอินเทอร์เน็ตกเ็ป็นทรพัย์์สิินขององค์กร 
ซึ�งมค่วามมุ่งหมาย์สิ�าหรบัการใช้ังานในการ 
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ถงึแม้ว่าจะอนุญ่าตให้ใช้ังานอเ่มลและอินเทอร์เน็ต
เป็นครั�งคราวและอย่์างมเ่หตผุลเหมาะสิม แต่คุณ 
กจ็�าเป็นจะต้องใช้ัวจิารณญ่าณในการท่�จะไม่ใช้ั
สิทิธิน์่�ในทางท่�ผิด คณุควรใช้ัอินเทอร์เน็ตอย่์าง
มค่วามรับผิดชัอบอย์ูต่ลอดเวลาไม่ว่ากจิกรรม
ของคณุจะเป็นการใช้ังานส่ิวนตวัหรอืเพื�อธรุกจิ 
คุณจะต้องหล่กเล่�ย์งการใช้ังานอินเทอร์เน็ต
เพื�อประโย์ชัน์ส่ิวนตัวมากจนเกนิไปในท่�ท�างาน 
นอกจากน่� การเข้าถงึเนื�อหาท่�ไม่เหมาะสิมบน
อินเทอร์เน็ตโดย์ใช้ัคอมพิวเตอร์ของบรษิทัยั์งเป็น
สิิ�งต้องห้าม
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กิจกรรมท่�เป็นประโย์ชัน์ต่อสิังคมและกิจกรรมการกุศล
เรามค่วามภัมูใิจท่�จะสินับสินุนให้องค์กรเข้าร่วมในกจิกรรม 
ท่�เป็นประโย์ชัน์ต่อสัิงคมและกจิกรรมการกศุล และยั์งส่ิงเสิรมิ 
ให้บุคลากรทั�งหมดท่�ท�างานในฐานะท่�เป็นตัวแทนของบรษิทั 
ได้เข้าร่วมในกจิกรรมการกศุล อย่์างไรกต็าม คุณไม่ควรใช้ั 
ต�าแหน่งของคุณท่� Halliburton เพื�อแนะน�าหรือบอกเป็นนัย์   
ถงึการสินับสินุนหรอืการรบัรองของ Halliburton ในเรื�องงาน 
กิจกรรมหรือการกุศลภัาย์นอก

นับเป็นสิิ�งสิ�าคัญ่ท่�กจิกรรมการกศุลส่ิวนตวัของคุณจะต้อง 
ไม่รบกวนหน้าท่�การท�างานของคุณท่� Halliburton โปรดตดิต่อ
หัวหน้างานของคณุ ฝ่่าย์การสิื�อสิารและการตลาดระดบัสิากล  
หรอืกลุ่มจริย์ธรรมและการปฏบิติัตามกฎข้อบังคับระดบัสิากล  
หากคุณต้องการใช้ัเวลาหรอืทรพัย์ากรของ Halliburton เพื�อ
สินับสินุนกจิกรรมเพื�อการกศุลหรอืกจิกรรมท่�ไม่แสิวงหาผลก�าไร

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บรษิทั 3-15570 “เกณฑ์การอนมุตัสิิ�าหรบัเงนิสินบัสินุน 
เพื�อการกุศล”
นโย์บาย์บรษิทั 3-76700 “แผนสิ�าหรบัความช่ัวย์เหลอืดา้นการศึกษา 
และองค์กรการกุศลท่�ได้รับเลือก”

วธิป่ฏิบติัทางธุรกิจของบริษทั 4-10980 “การได้รบัการอนุมติัสิ�าหรับ 
การใหก้ารสินบัสินนุเพื�อการกศุลและการจดัท�าบญั่ชัส่ิ�าหรบัเงนิบรจิาค”
วธิป่ฏบิตัทิางธรุกจิของบรษิทั 4-10981 “กจิกรรมการระดมทนุ 
ของพนักงานเก่�ย์วกับทรัพย์์สิินของบริษัท”

กิจกรรมทางการเมืองและการล็อบบ่�
กิจกรรมทางการเมืองขององค์กร
Halliburton อาจเขา้ไปม่ส่ิวนรว่มในปญั่หานโย์บาย์สิาธารณะท่�เก่�ย์วขอ้งกับผลประโย์ชัน์ของบริษทั กจิกรรมทางการเมอืงของ Halliburton  
ซึ�งรวมถงึการมอบเงนิสินบัสินนุจากกองทนุของ Halliburton หรอืการใชัส้ิิ�งอ�านวย์ความสิะดวกและทรพัย์ากรของบริษทันั�น จะตอ้ง 
เปน็ไปตามกฎหมาย์ท่�บงัคบัใชั ้นอกจากน่� ย์งัมห่ลาย์ครั�งท่� Halliburton อาจให้การสินบัสินนุดา้นการบริหารสิ�าหรับการด�าเนินการของ 
คณะกรรมการปฏบิตักิารทางการเมอืง หรอืให้การสินบัสินนุในการแจง้ให้สิาธารณะทราบถงึเรื�องท่�มค่วามสิ�าคัญ่ตอ่บรษิทัและผู้ถอืหุ้น 
ของบรษิทั ในกรณเ่หลา่น่� การสินบัสินนุจะเป็นไปตามกฎหมาย์ของรฐับาลกลาง กฎหมาย์ของรฐั และกฎหมาย์ทอ้งถิ�นเสิมอ

กิจกรรมทางการเมืองสิ่วนตัว
การเขา้ไปม่ส่ิวนรว่มในกระบวนการทางการเมอืงถือเปน็สิว่นสิ�าคัญ่
ของปณิธานของเราในการเปน็พลเมอืงบริษทัท่�ด ่แม้วา่คณุจะไดร้บั
การสินบัสินนุใหเ้ขา้รว่มเปน็การสิว่นตัวในกระบวนการทางการเมือง 
แต่คณุกค็วรด�าเนนิการดงักลา่วภัาย์ในเวลาสิว่นตวัของคณุ และโดย์
ใชั้ทรัพย์ากรของคุณ

เราสินบัสินนุใหพ้นกังานเขา้รว่มในกระบวนการน่� ตราบเทา่ท่�
กระบวนการมค่วามสิอดคลอ้งกบักฎหมาย์และขอ้บงัคบัท่�เก่�ย์วขอ้ง
กับกิจกรรมทางการเมือง 

กจิกรรมตา่งๆ  ท่�สินบัสินุนการมส่ิว่นรว่มในคณะกรรมการปฏิบตัิ
การทางการเมอืงของ Halliburton ควรได้รบัการอนมุตัโิดย์ท่�ปรกึษา
ทั�วไป 

การขอรบัการสินับสินุนในเรื�องทางการเมอืงหรอืผู้สิมัครทางการเมอืง
ในสิถานท่�ท�างานเปน็สิิ�งตอ้งห้าม คณุไมค่วรใชัต้�าแหน่งของคณุท่� 
Halliburton ในการแนะน�าหรอืบอกเปน็นยัๆ์  ถงึการสินบัสินุนหรอื
การรบัรองผู้สิมคัรของ Halliburton หรอืการรบัรองต�าแหนง่ทาง 
การเมอืง โดย์ท่�มไิดร้บัการอนมุตัจิากฝ่่าย์งานของรฐักอ่น

การล็อบบ่�
เรายึ์ดถือปฏบัิตติามกฎหมาย์การล็อบบ่�ทั�งหมด และเราอาจ 
มอบหมาย์ใหพ้นกังานหรอืนกัล็อบบ่�มอือาชัพ่ท�างานรว่มกับ 
เจา้หน้าท่�ของรัฐในฐานะท่�เป็นตัวแทนของเรา Halliburton หา้มมิให้
มก่ารเข้ารว่มในกจิกรรมการลอ็บบ่�ในฐานะท่�เปน็ตวัแทนของบรษิทั

โดย์ท่�ไมไ่ดร้บัอนุญ่าตเปน็การเฉพาะจากท่�ปรึกษาทั�วไป การลอ็บบ่�
ท่�ไดร้บัอนุญ่าตจะต้องมก่ารบันทึกและราย์งานตามกฎระเบ่ย์บของ
รัฐบาลกลาง

ข้อมูลอ้างอิง: งานของรัฐของ Halliburton 3737



การท�าธุรกิจร่วมกับรัฐบาลของสิหรัฐอเมริกา
โดย์ทั�วไปแลว้ Halliburton จะไมท่�างานเปน็ผู้รบัเหมา 
ท่�จดัหาสินิคา้และ/หรอืบรกิารให้แกร่ฐับาลของสิหรฐัอเมริกา
หรอืหนว่ย์งานของรฐับาลดงักลา่ว หรอืฝ่่าย์ตา่งๆ  ท่�ใชั้ 
กองทุนของรัฐบาลกลาง กฎหมาย์แห่งรฐับาลกลางของ
สิหรฐัอเมริกามก่ารก�าหนดกฎและกฎระเบ่ย์บท่�เขม้งวด 
ซึ�งน�ามาบงัคบัใช้ักบับรษิทัท่�พย์าย์ามท่�จะให้ตนเองม่
คณุสิมบตัเิหมาะสิมสิ�าหรบั หรอืเขา้ร่วมการประมูลใน  
หรอืปฏบิตังิานท่�ใชัก้องทนุของรฐับาลสิหรฐัอเมริกา  
กฎระเบ่ย์บและกฎระเบ่ย์บเหล่าน่�มค่วามแตกต่าง 
ไปจากการด�าเนินธรุกจิตามปกตขิองเรา และมบั่งคบั 
ใหข้อ้ผกูมดับางประการกบับรษิทั การละเมดิกฎและ 
กฎระเบ่ย์บเหลา่น่�อาจท�าให ้Halliburton ไดร้บับทลงโทษ 
ท่�รนุแรงและมก่ารลงโทษ ดว้ย์เหตนุ่� จงึห้ามมิให้ 

หน่วย์งานใดของ Halliburton ด�าเนินการประมูลใดๆ  สิ�าหรับ
งานท่�ไดร้บัทุนจากรัฐบาลของสิหรัฐอเมริกา เวน้แต่และ
จนกวา่ท่�ค�าขอการประมลูจะไดร้บัการตรวจสิอบและอนมุตัิ
แล้วโดย์ฝ่่าย์กฎหมาย์

Halliburton ปฏบิตัติามกฎหมาย์ท่�บงัคบัใชัข้องรฐับาลกลาง
ของสิหรัฐอเมริกาและกฎระเบ่ย์บท่�ครอบคลุมเรื�องการ 
จา้งงานพนักงานท่�เคย์อยู่์ในกองทัพสิหรฐัอเมริกา พนักงาน
ท่�มาจากกระทรวงกลาโหม และเจา้หนา้ท่�อื�นๆ  ของรัฐบาล
กลาง หวัหน้างานท่�เปน็ผู้ไตร่ตรองเรื�องการจ้างงานพนักงาน
ท่�เปน็อดต่เจา้หนา้ท่�ของรัฐบาลสิหรฐัอเมริกาหรอืการ 
จา้งงานพนักงานคนดงักล่าวเป็นท่�ปรกึษา ควรปรึกษากบั 
ฝ่่าย์กฎหมาย์เพื�อขอแนวทางกอ่นท่�จะจา้งงานบคุคล

แนวทางการตัดสินิลงโทษของรัฐบาลกลางของสิหรฐัอเมริกา
COBC ของ Halliburton สิะท้อนให้เหน็ถงึโปรแกรม 
การปฏบิตัติามกฎข้อบังคับท่�มป่ระสิทิธภิัาพตามท่� 
ก�าหนดภัาย์ใตแ้นวทางการตดัสินิลงโทษของรฐับาลกลาง 
ของสิหรฐัอเมรกิา ซึ�งเปน็ผลงานของคณะกรรมการ 
ตดัสินิลงโทษแหง่สิหรฐัอเมริกา โดย์มก่ารจัดท�าขึ�นตาม 
พระราชับญั่ญ่ตักิารปฏริปูการลงโทษ ป ี1984 COBC 
ออกแบบมาเพื�อใหต้รวจพบความผดิกอ่นท่�จะมก่ารคน้พบ
ภัาย์นอก Halliburton หรอืกอ่นท่�จะมโ่อกาสิค้นพบโดย์ม่
เหตผุลอนัควร และเพื�อมอบความมั�นใจอย์า่งสิมเหต ุ
สิมผลวา่ ไมม่บ่คุคลใดท่�มห่นา้ท่�รบัผดิชัอบในการ 
ด�าเนนิการสิ�าหรบัโปรแกรมการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบั 
ของบรษิทัท่�จะเขา้รว่ม ย์อมรบัวา่กระท�าผดิ หรอืจงใจ 
เพกิเฉย์ต่อการกระท�าความผดิทางอาญ่าในบรษิทั

Halliburton มก่ารด�าเนนิการตามขั�นตอนอนัสิมควร 
ในการแกไ้ขเหตอุนัตราย์ซึ�งอาจเปน็ผลมาจากการ 
กระท�าความผิดทางอาญ่า รวมถึงด�าเนินการตามความ 
เหมาะสิมในการชั�าระเงนิชัดใชัค้นื การราย์งานตนเอง 
เก่�ย์วกับการกระท�านั�นตอ่เจา้หนา้ท่�ผู้ม่อ�านาจหนา้ท่�ของรัฐ 
และการรว่มมือกบัเจา้หนา้ท่�ผู้มอ่�านาจหนา้ท่�เหลา่นั�น 
ในการสิอบสิวนท่�เกิดขึ�นตามมา

หากมก่ารตัดสินิว่า มก่ารกระท�าความผิดทางอาญ่าเกิดขึ�น 
Halliburton จะประเมนิโปรแกรมการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบั
ของตนเองและด�าเนนิการปรบัแกเ้พื�อปอ้งกันไม่ให้มก่าร
ประพฤตเิชัน่นั�นเกดิขึ�นซ��า รวมทั�งปรกึษากบัท่�ปรกึษาท่�เปน็
มอือาชัพ่จากภัาย์นอกว่าควรจะแก้ไขสิิ�งใดบา้งและควร 
ปฏิบัติตามการแก้ไขเหล่านั�นอย์่างไร

CECO ของเรามค่วามเก่�ย์วพันทางการราย์งานขึ�นตรงต่อ
คณะกรรมการบริษทัของ Halliburton และรองประธานบริหาร
และท่�ปรึกษาทั�วไป ดว้ย์การชั่�แนะของคณะกรรมการ CECO 
จงึมอ่�านาจอย์า่งชัดัเจนในการติดต่อสิื�อสิารเปน็การส่ิวนตวั
กบัคณะกรรมการตรวจสิอบ การชัดเชัย์ และการเสินอชัื�อ 
และคณะกรรมการก�ากับดแูลองค์กรไดใ้นทนัท่ สิ�าหรับเรื�อง
ท่�เก่�ย์วขอ้งกบัการกระท�าความผดิทางอาญ่า หรอืการกระ
ท�าความผดิทางอาญ่าท่�อาจเกดิขึ�น และมก่ารตดิตอ่กนั 
ไมน่อ้ย์กวา่ปลีะครั�งในเรื�องการด�าเนนิการและประสิทิธภิัาพ
ของโปรแกรมการปฏิบตัติามกฎข้อบังคบัของ Halliburton
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สิรุป
เราทุกคนมห่น้าท่�รับผิดชัอบในการตัดสินิใจอย่์างเหมาะสิมโดย์เป็นไปตามทั�งบทบัญ่ญ่ติัและเจตจ�านงของกฎหมาย์ท่�บังคบัใช้ั
สิ�าหรับการกระท�าของเรา เราจะต้องท�างานร่วมกนัเพื�อสิร้างสิภัาพแวดล้อมในการท�างานท่�ดต่่อสุิขอนามยั์และม่ความเคารพ
นับถอืกนั และสิร้างบรษิทัตามแนวทาง REDWay – ต่อไปอย่์างมค่วามรบัผิดชัอบ มจ่รยิ์ธรรม และขย์นัขันแข็ง ในการท�า
กิจกรรมประจ�าวันของคุณ อย์่าลืม

• ย์ึดถือปฏิบัติตามหลักการของ COBC

• ใชัส้ิามญั่สิ�านกึในการท�างานและการตดัสินิใจ

• อา้งองิทรพัย์ากรของบริษทัเพื�อหาค�าแนะน�า 
เมื�อม่ข้อสิงสิัย์

• สิง่เสิรมิให้เพื�อนรว่มงานและหุ้นสิว่นย์ดึมั�นใน 
มาตรฐานทางจริย์ธรรมในระดับสิูง

• ไมยิ่์นย์อมแลกคณุธรรมสิว่นบคุคลเพื�อผลก�าไร 
หรือผลประโย์ชัน์สิ่วนตัว

• ราย์งานเรื�องพฤตกิรรมท่�ตอ้งสิงสิยั์วา่เปน็การกระท�า
ความผิดกฎหมาย์และการละเมดิ COBC โดย์ทันท่

เราจะปรบัปรงุ COBC เป็นระย์ะๆ  เพื�อให้ตอบรบักบัความเปล่�ย์นแปลงต่างๆ  ท่�สิ�าคัญ่ในกฎหมาย์และ/หรอืความเปล่�ย์นแปลง
ต่อนโย์บาย์ของเรา เรายิ์นดร่บัฟังค�าแนะน�าอย์ูเ่สิมอเพื�อปรบัปรุงวฒันธรรมทางด้านกฎหมาย์และจรยิ์ธรรมท่� Halliburton  
หรอืเพื�อส่ิงเสิรมิให้ COBC เป็นประโย์ชัน์ต่อคณุมากยิ์�งขึ�น หากคุณม่ข้อคิดเห็นหรอืความคิดท่�จะเสินอ โปรดตดิต่อกลุ่ม
จริย์ธรรมและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับระดับสิากลได้ตลอดเวลา

COBC ไม่ได้ให้สิิทธิ ์ไม่ว่าในรปูแบบสัิญ่ญ่าหรอืรปูแบบอื�นใด แก่บุคคลภัาย์นอกหรือบคุลากรใดๆ  ของบรษิทัหรอืบรษิทัสิาขา

COBC น่�ได้รบัการแก้ไขครั�งล่าสุิดและน�ามาใช้ัโดย์คณะกรรมการ Halliburton เมื�อวนัท่� 18 พฤษภัาคม 2563

ข้อมูลอ้างอิง
นโย์บาย์บริษัท 3-02120 “การจัดการหลักปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ”
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การปฏิบัติตามและทรัพย์ากรทางจริย์ธรรมท่� 
Halliburton
การราย์งานการละเมิด
คุณสิามารถสิ่งค�าถามเก่�ย์วกับการละเมิดกฎหมาย์หรือ COBC ท่�อาจเกิดขึ�นให้กับ
หัวหน้างาน, LEO, ฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุคคล, กลุ่มจริย์ธรรมและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ระดับสิากล หรือสิาย์ด่วนจริย์ธรรมของ Halliburton สิาย์ด่วนจริย์ธรรมเปิด 
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชัั�วโมง และด�าเนินการโดย์บริษัทอิสิระ ม่นักแปลพร้อมให้
บริการ คุณม่สิิทธิ์ไม่เปิดเผย์ชัื�อเมื�อ 
ท�าการราย์งาน 

Halliburton ห้ามมิให้ท�าการตอบโต้บุคคลท่�ราย์งานเรื�องการประพฤติผิดโดย์สิุจริต

• ในสิหรัฐอเมริกาและแคนาดา โทร: 
1-888-414-8112

• ในอาร์เจนตินา โทร: 0800-444-2801

• ในบราซิล โทร: 0800-891-4378

• ในกัมพูชัา โทร: 01-800-912-0532

• ในอินโดน่เซ่ย์ โทร: 
001-803-1-009-1244

• ในมาเลเซ่ย์ โทร: 1-800-81-3431

• ในนอร์เวย์์ โทร: 800-14156

• ซาอุดิอาระเบ่ย์: 800-850-0623

• ในสิหราชัอาณาจักร โทร: 
0800-169-3116

• ประเทศอื�น ๆ ทั�งหมดโทร 1-770-
613-6714 (หมาย์เหตุ: น่�คือหมาย์เลข
โทรศัพท์ของสิหรัฐอเมริกา)

คุณย์ังสิามารถสิ่งอ่เมลถึง FHOUCODE@halliburton.com หรือสิ่งจดหมาย์ถึง: Code 
of Business Conduct, Box 2625, Houston, Texas 77252-2625

ทรัพย์ากรเพิ�มเติม (ตั�งอย์ู่ท่� HalWorld)
• กลุ่มจริย์ธรรมและการปฏิบัติตามกฎข้อ

บังคับระดับสิากล

• หลักปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ 

• ท่�ปรึกษาการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสิ่วน
ภัูมิภัาค

• การสิอบทานธุรกิจ

• การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วย์การค้า
ระหว่างประเทศ 

• การจัดการบันทึกข้อมูลและข้อมูล

• กลุ่มการปฏิบัติด้านทรัพย์์สิินทาง
ปัญ่ญ่า

• กลุ่มการปฏิบัติทางกฎหมาย์มหาชัน

• สิาย์ด่วน HSE ระดับสิากล – โทร 
1-281-575-4413 (หมาย์เหตุ: น่�เป็น
หมาย์เลขโทรศัพท์ของสิหรัฐอเมริกา) 
หรือสิ่งอ่เมลถึง GlobalHSE@
halliburton.com

• ฝ่่าย์รักษาความปลอดภััย์ของ
องค์กร – โทร 1-713-839-4700 
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