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จติวญิญาณแหง่ลอรอีลั
ลอรอีลัไดต้ ัง้ภารกจิส�าหรบัตนเองในการเสนอนวตักรรมดา้นเครือ่งส�าอางทีด่ที ีส่ดุในแงข่องคณุภาพ ประสทิธภิาพ และความ
ปลอดภยัใหแ้กบุ่รุษและสตรทีุกคนท ัว่โลก ความมุง่หมายของพวกเราส�าหรบัปีตอ่ๆ ไป คอืการเอาชนะใจผูบ้รโิภคอกีหนึง่พนั
ลา้นคนท ัว่โลกดว้ยการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑเ์ครือ่งส�าอางทีต่อบสนองตอ่ความจ�าเป็นและความปรารถนาดา้นความงามอนัหลาก
หลายและไมม่ที ีส่ ิน้สดุของพวกเขา ตวัตนและชือ่เสยีงของเราน ัน้ข ึน้อยูก่บัคา่นยิมและหลกัจรรยาบรรณทีแ่ข็งแกรง่ของเรา คา่
นยิมของเรา คอื ความปรารถนา นวตักรรม จติวญิญาณของผูป้ระกอบการ การยอมรบัฟงัความคดิเห็นทีแ่ตกตา่ง การคน้หา
ความเป็นเลศิ และความรบัผดิชอบ หลกัจรรยาบรรณของเรา คอื คณุธรรม ความเคารพ ความกลา้หาญ และความโปรง่ใส

ในฐานะองคก์รธรุกจิ
กลยทุธใ์นการเป็นผูน้�าของเราตัง้อยูบ่นรากฐานของการลงทนุอยา่งตอ่เนื่องในดา้นการคน้ควา้วจัิยและการพัฒนาของเรา สิง่นี้เองทีท่�าให ้
แบรนดข์องเราสามารถสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑท์ีม่คีวามแปลกใหม ่ คณุภาพเยีย่ม เขา้ถงึผูใ้ชใ้นทกุระดับและสรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้
ของเรา ตลอดจนผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพของเรายงัไดรั้บการผลติดว้ยมาตรฐานทางดา้นคณุภาพและความปลอดภยัระดบัสงูอกีดว้ย ดว้ยความ
ตัง้มั่นในความสัตยซ์ือ่และความโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิ งานประชาสัมพันธผ์ลติภัณฑข์องเราทกุตัวจงึตัง้อยูบ่นขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์
และคณุภาพสนิคา้ทีส่ามารถพสิจูนไ์ด ้ พนักงานทกุคนของเรามภีาระหนา้ทีใ่นการสรา้งความสมัพันธท์ีเ่ขม้แข็งและยนืยาวกบัผูบ้รโิภค ตลอด
จนซัพพลายเออรข์องบรษัิท ซึง่กอ่เกดิจากความไวว้างใจในการด�าเนนิธรุกจิและผลประโยชน์ร่วมกัน บรษัิทใหค้วามเคารพตอ่ผูท้ีถ่อืผล
ประโยชนร์ว่มกนัในสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิของเรา ซึง่รวมถงึคูแ่ขง่ในการด�าเนนิธรุกจิของเราดว้ย เราด�าเนนิธรุกจิดว้ยคณุธรรม เราด�าเนนิ
ธรุกจิดว้ยคณุธรรมทีต่ัง้มั่นดว้ยความเคารพในบทบัญญัตแิหง่กฎหมายในแตล่ะประเทศทีเ่ราดาเนนิธรุกจิอยู ่ รวมถงึความตอ้งการปฏบิัตติาม
หลกัธรรมาภบิาลของเรา จงึเป็นเรือ่งปกตทิีเ่ราตอ้งรักษามาตรฐานในการบญัชแีละการรายงาน ตลอดจนการตัง้ตนเป็นปฏปัิกษ์ตอ่การกระท�า
อนัทจุรติตา่งๆ อกีทัง้ พวกเรายงัมุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องรักษาและใชส้นิทรัพยข์องบรษัิทไปในทางทีท่�าใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ เพือ่กอ่ใหเ้กดิผล
ประกอบการสงูสดุแกบ่รรดาผูถ้อึหุน้ของบรษัิทอกีดว้ย เรามุง่หวงัความเป็นสดุยอดเสมอ และน่ันเป็นสิง่ทีท่า้ทายพนักงาน และกรรมวธิใีนการ
ผลติของเราอยา่งตอ่เนือ่ง

ในฐานะนายจา้ง
เราประสงคใ์หล้อรอีลัเป็นสถานทีท่�างานทีด่เียีย่ม และเราตระหนักวา่พนักงานของเราทกุคนเป็นทรัพยส์นิทีม่คีา่ทีส่ดุของบรษัิท และพนักงาน
สมควรทีจ่ะไดท้�างานในสถานทีท่ีป่ลอดภยัและถกูสขุอนามยั ซึง่จะท�าใหพ้วกเขาท�างานและแสดงความสามารถ ตลอดจนพรสวรรคอ์อกมา
ไดอ้ยา่งเต็มที ่ พรอ้มกบัการมองเห็นคณุคา่ในความหลากหลายและเคารพในความเป็นสว่นตัวของกนัและกนั รวมไปถงึการมสีมดลุในการ
ด�าเนนิชวีติการงานและชวีติสว่นตวั บรษัิทจงึเชือ่มัน่ทีจ่ะจัดใหพ้นักงานทกุคนไดท้�างานในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ไดรั้บโอกาสอนัทา้ทาย
ทีพ่นักงานทกุคนจะสามารถฉกฉวยเพือ่สรา้งความแตกตา่งใหแ้กต่นเองได ้ พวกเรายงัสนับสนุนใหส้ถานทีท่�างานมคีวามเปิดเผย เต็มไปดว้ย
ก�าลงัใจ ความเอือ้เฟ้ือ ความเคารพซึง่กนัและกนั เพือ่ใหพ้นักงานของบรษัิทรูส้กึกลา้ทีจ่ะถาม กลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเห็นและความหว่งใยที่
มตีอ่บรษัิท

ในฐานะพลเมอืงผูม้คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม
พวกเรามสีว่นในการรว่มสรา้งโลกแหง่ความสวยงามใหเ้กดิขืน้ ในขณะเดยีวกนัเราตระหนักถงึผลกระทบของเราทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึ
ความหลากหลายทางชวีภาพ ตลอดจนการแสวงหาวถิทีางในการลดการกระท�าอนักระทบตอ่สิง่แวดลอ้มเหลา่นัน้ เราไมผ่ลัดวันประกนัพรุง่  
ดงันัน้ เราจงึพยายามทีจ่ะท�าประโยชนใ์หแ้กป่ระเทศชาตแิละชมุชนทีพ่วกเราด�าเนนิธรุกจิอยูเ่สมอ อกีทัง้ เรายงัเคารพตอ่ความแตกตา่งทาง
ด้านวัฒนธรรมอนัละเอยีดออ่นในแตล่ะทอ้งทีด่ว้ย เรามพัีนธะอนัส�าคัญยิง่ในการเคารพสทิธมินุษยชน เราจงึประสงคท์ีจ่ะชว่ยกนัตอ่ดา้นการ
ใชแ้รงงานเด็กในสถานทีท่�างานและการบังคับใชแ้รงงานในรูปแบบตา่งๆ ตลอดจนตอ่ตา้นการทดลองเครือ่งส�าอางในสัตว ์ ดว้ยการเสนอ
การพัฒนาและใหม้กีารยอมรับวธิกีารอนัเป็นทางเลอืกอืน่ๆ แทน ทัง้นี ้เรามองหาและยนิดทีีจ่ะรว่มด�าเนนิธรุกจิกบัหุน้สว่นซึง่มแีนวทางในการ
ด�าเนนิธรุกจิและยดึมัน่ในคณุธรรมเชน่เดยีวกนักบัเรา

สิง่นีเ้องคอืจติวญิญาณทีเ่รายดึม ัน่เป็น จติวญิญาณแหง่ลอรอีลั
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ค�านยิม

โดย ฌอง พอล แอกง

ในศตวรรษที ่21 เฉพาะองคก์รทีส่ามารถผสานจรรยาบรรณเขา้ไปในวฒันธรรม กลยทุธ ์และการด�าเนนิ
ธรุกจิในแตล่ะวนัของตนเทา่นัน้จงึจะด�าเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื

ความมุง่หมายของเราคอืการเป็นหนึง่ในบรษัิททีน่่ายกยอ่งมากทีส่ดุในทัว่โลก

โครงการดา้นจรรยาบรรณของเราไดรั้บการยอมรับและท�าใหเ้ราเป็นหนึง่ในบรษัิทชัน้น�าของโลกในวงการนี้

วฒันธรรมดา้นจรรยาบรรณทีแ่ข็งแกรง่ของเราเป็นหนึง่ในหลกัการของลอรอีลั และน่ันเป็นเหตผุลทีท่�าใหเ้รา
ตอ้งประกาศพันธกจิของเราในฐานะองคก์รธรุกจิ ในฐานะนายจา้ง และในฐานะพลเมอืงของสงัคมอยา่งชดัเจน

หลกัจรรยาบรรณของเรา ซึง่ไดแ้กค่ณุธรรม ความเคารพ ความกลา้หาญ และความโปรง่ใส จะท�าใหเ้รายงั
คงเป็นบรษัิททีส่รา้งความศรัทธาได ้

จรรยาบรรณฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชก้บัพนักงานบรษัิททกุคน ทกุสถานที ่ทกุต�าแหน่ง ไมว่า่จะเป็นพนักงาน
ใหม ่สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร และแมก้ระทัง่คณะกรรมการบรษัิท

จรรยาบรรณฉบบันีเ้ป็นเอกสารอา้งองิของเราในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้สวงหาหนทางใหม่ๆ  และใหแ้นวทางในการปฏบิตัติอ่สถานการณ์
ทีเ่กดิขึน้ ชีน้�าดา้นการด�าเนนิการตา่งๆ ทีเ่ราตอ้งท�าในแตล่ะวนั

โปรดอา่นจรรยาบรรณฉบบันีอ้ยา่งละเอยีด ยดึถอื ถา่ยทอด เคารพ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนอืน่ๆ รอบตวัทา่นยดึถอืปฏบิตัติาม 
จรรยาบรรณฉบบันี ้

ลอรอีลัจ�าเป็นตอ้งอาศยัการเป็นตวัอยา่งทีด่จีากทกุคนในการเป็นองคก์รตวัอยา่ง

JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
ประธานกรรมการบรหิารของมลูนธิลิอรอีลั

โดย เอ็มมานเูอล ลแูลง

จรรยาบรรณของเราเป็นเอกสารทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูแ่ละใชร้ว่มกนั ซึง่ครอบคลมุเรือ่งทีส่�าคญัตอ่วฒันธรรม
แหง่ความซือ่สตัย ์ความเชือ่มัน่ ความเป็นปึกแผน่ของเรา ซึง่มเีป้าหมายเพือ่ทีจ่ะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจในหนา้ที่
และสิง่ทีบ่รษัิทคาดหวงัจากการเป็นพนักงานของลอรอีลั โดยการก�าหนดหลกัการทัว่ไปและผา่นตวัอยา่ง
ในแตล่ะวนัทีป่ฏบิตัติามไดจ้รงิตา่งๆ

นอกจากเอกสารฉบบันีแ้ลว้ ทา่นยงัสามารถเขา้เวบไซตข์องบรษัิทเรือ่งจรรยาบรรณเพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ  
(http://ethics.loreal.wans) และจากการฝึกอบรมตา่งๆ ได ้เครอืขา่ยตวัแทนดา้นจรรยาบรรณในแตล่ะ
ประเทศชว่ยใหพ้นักงานสามารถปฏบิตัติามจรรยาบรรณของเราได ้

ไมว่า่อยา่งไรกต็าม จรรยาบรรณ ถอืเป็นหนา้ทีท่ีส่�าคญัของพนักงานทกุคน

เป็นระยะเวลาหลายปีทีเ่ราไดม้ารวมตวักนัในวนัจรรยาบรรณ ทา่นหลายคนเขา้รว่มในงานนี ้ซึง่ไดก้ลาย
เป็นวนัส�าคญัในปฏทินิของลอรอีลั 

พนักงานทกุคนและทกุหน่วยงานตอ้งท�างานรว่มกนัภายใตค้วามเคารพและจติใจทีเ่ปิดกวา้ง การแสดง 
ออกทางความคดิของบคุคลอืน่ตอ้งไดรั้บการชืน่ชม เราควรรับฟังดว้ยใจทีเ่ปิดกวา้งและแบง่ปันขอ้มลูหรอืเรือ่งราวทีจ่�าเป็น โดยอยูบ่นพืน้
ฐานของระเบยีบของบรษัิทและการรักษาความลบั ทัง้นี ้ตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องเราในเรือ่งการรักษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั

ปัญหาดา้นจรรยาบรรณนัน้มกัจะซบัซอ้น ความแข็งแกรง่ของเราคอืการกลา้ทีจ่ะจัดการกบัมนั อยา่เกบ็ค�าถามเหลา่นีไ้วก้บัตวัเอง จงเปิดเผย
และขอค�าแนะน�า ทา่นจะไดรั้บการสนับสนุนในกระบวนการนีอ้ยูเ่สมอ

EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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โดย คณะผูบ้รหิารระดบัสงู

พวกเรามภีารกจิทีจ่ะปฏบิตัติาม 
จรรยาบรรณในการท�างานแตล่ะวนั ซึง่ถอืวา่
เป็นปัจจัยส�าคญัทีจ่ะชกัน�าลอรอีลัไปสูค่วาม
ส�าเร็จ

จรรยาบรรณมผีลบงัคบัใชก้บัพฤตกิรรมของ
พนักงานของกลุม่ลอรอีลัทกุคนในทกุๆ ทีท่ัว่
โลก และในทกุระดบัชัน้ของบรษัิท โดยไมม่ี
ขอ้ยกเวน้ โดยครอบคลมุกจิกรรมของลอรอีลั
ทัง้หมด นับตัง้แตก่ารคน้ควา้วจัิย นวตักรรม และ
การออกแบบผลติภณัฑข์องเรารวมไปถงึการ
ผลติและการตลาด ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคล
ไปจนถงึฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายบรหิารจัดการและ
การเงนิไปจนถงึการพัฒนาทีย่ัง่ยนื และตัง้แต่
ฝ่ายประชาสมัพันธแ์ละสือ่สารองคก์รไปจนถงึ
ดา้นดจิติอล

ในฐานะทีเ่ป็นทตูและสมาชกิคนหนึง่ของสงัคม 
ลอรอีลั พนักงานทกุคนไดใ้หค้�าสตัยป์ฏญิาณใน
การปฎบิตัตินตามจรรยาบรรณฉบบันีด้ว้ยความ
เคารพ ทัง้ในเนือ้ความและจดุมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิ
ของจรรยาบรรณ

ทา่นตอ้งระลกึไวเ้สมอวา่

•  หลกัจรรยาบรรณทีป่รากฏอยูใ่นเอกสาร 
ฉบบันีม้ใิชต่วัเลอืก ดงันัน้ ทา่นจ�าเป็นตอ้ง
เคารพในหลกัจรรยาบรรณเหลา่นัน้

• ทา่นคอืแบบอยา่ง ชือ่เสยีงของลอรอีลัซึง่
เป็นความไวว้างใจของผูค้นทีม่ารว่มท�าธรุกจิ
หรอืเกีย่วขอ้งกบัเราขึน้อยูก่บัพนักงานทกุคน

•   ทา่นจะไดรั้บการประเมนิ ไมเ่พยีงแตจ่ากสิง่ที่
ทา่นไดท้�าเทา่นัน้ แตบ่รษัิทจะค�านงึถงึวธิกีาร
ทีท่า่นปฏบิตัดิว้ย
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1 - JEAN-PAUL AGON
Chairman and CEO
Chairman of the L’ORÉAL 
Foundation

2 - BARBARA LAVERNOS
Executive Vice-President 
Operations

3 - JOCHEN ZAUMSEIL
Executive Vice-President 
Western Europe Zone

4 - ALEXIS PERAKIS-VALAT
Executive Vice-President 
Asia-Pacific Zone

5 - JÉRÔME TIXIER
Executive Vice-President 
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Executive Vice-President 
Research and Innovation
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13 - GEOFF SKINGSLEY
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President Professional 
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จรรยาบรรณฉบบันี้

มผีลบงัคบัใชก้บัใครบา้ง

วธิกีาร

ใชจ้รรยาบรรณฉบบันี้

จรรยาบรรณฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชก้บัพนักงานของกลุม่ลอรอีลัทกุคน  
ตลอดจนบรษัิทสาขาทกุแหง่ และมผีลบงัคบัใชก้บัเจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทและสมาชกิคณะกรรมการบรหิารของกลุม่ลอรอีลัทกุคน 
ตลอดจนบรษัิทสาขาทกุแหง่ ยิง่ไปกวา่นัน้ จรรยาบรรณฉบบันีย้งัมี
ผลบงัคบัใชก้บัพนักงานและเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทของมลูนธิลิอรอีลั
ทกุคนดว้ย ค�าวา่ “ลอรอีลั” ทีใ่ชใ้นเอกสารฉบบันีห้มายถงึกลุม่ 

ลอรอีลัและมลูนธิลิอรอีลัทกุสาขา เพือ่ใหพ้นักงานสามารถอา่น
จรรยาบรรณฉบบันีใ้นภาษาหลกัของตนไดม้ากทีส่ดุ จรรยาบรรณ
ฉบบันีจ้งึไดรั้บการแปลออกมาถงึ 45 ภาษาแลว้ในขณะนี ้และให ้
ยดึถอืฉบบัภาษาองักฤษไวเ้พือ่เป็นฉบบัอา้งองิ

ทา่นสามารถดขูอ้มลูทีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณไดใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท

ลอรอีลัมกีารด�าเนนิธรุกจิในหลายประเทศ ซึง่แตล่ะประเทศมคีวาม
แตกตา่งทางดา้นวฒันธรรม ดา้นกฎหมาย และระบบการปกครอง

ในฐานะองคก์รธรุกจิและบคุคลผูม้หีนา้ที ่บรษัิทจะตอ้งเคารพตอ่
บทบญัญัตแิหง่กฎหมายและขอ้บงัคบัของแตล่ะประเทศทีล่อรอีลั
ด�าเนนิกจิการอยู่

พวกเราตระหนักวา่ในบางสถานการณนั์น้ มใิชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะพจิารณา
ตดัสนิ จรรยาบรรณมกัเกีย่วกบัการตดัสนิความขดัแยง้ในหลกัการ 
จรรยาบรรณของเราก�าหนดมาตรฐานใหแ้กก่ลุม่ในเรือ่งตา่งๆ  
ทีค่ลมุเครอืซึง่อยูน่อกเหนอืกฎหมายและจ�าเป็นตอ้งอาศยัการ 
ตดัสนิใจทีร่อบคอบ

โปรดอา่นจรรยาบรรณทัง้หมดเพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัความคาดหวงัและ
มาตรฐานดา้นจรรยาบรรณของลอรอีลั แลว้จงึเกบ็ส�าเนาไวก้บัตวั
ของทา่นเองหนึง่ฉบบัเพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคตหากทา่นมคี�าถาม 
หรอืความกงัวล

แน่นอนวา่จรรยาบรรณฉบบันีไ้มส่ามารถคาดการณแ์ละระบถุงึ
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดท้ัง้หมด ดงันัน้ หากทา่นเผชญิกบัปัญหาหรอื
สถานการณท์ีต่อ้งตดัสนิใจนี ้โปรดตอบค�าถามดา้นลา่งนีก้อ่นเสมอ

1.  เร ือ่งดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัจรรยาบรรณหรอืไม่

2. เร ือ่งดงักลา่วขดัตอ่กฎหมายหรอืไม่

3.  เร ือ่งดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัคณุธรรม ความเคารพ ความกลา้
หาญ และความโปรง่ใส ในหลกัจรรยาบรรณของเราหรอืไม่

4.  การกระท�าของขา้พเจา้จะสง่ผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
อยา่งไร และขา้พเจา้สามารถพสิจูนค์วามชอบธรรมในการ
ตดัสนิใจน ัน้ไดห้รอืไม่

5.  ขา้พเจา้จะรูส้กึสะดวกใจหรอืไมห่ากการตดัสนิใจของขา้พเจา้
ไดร้บัการเปิดเผยไมว่า่จะเป็นภายในหรอืภายนอกบรษิทั

หากหนึง่ในค�าตอบของค�าถามเหลา่นี ้คอื ไม ่หรอืหากทา่นม ี
ขอ้สงสยัใดๆ กฎส�าคญั คอื ทา่นตอ้งปรกึษากบับคุคลทีเ่หมาะสม  
(หวัหนา้งานหรอืผูบ้รหิาร ตวัแทนดา้นจรรยาบรรณ เป็นตน้) และ 
ปรกึษาเรือ่งดงักลา่วอยา่งเปิดเผยกอ่นทีจ่ะด�าเนนิการ (โปรด
อา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: การพดูถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้
อยา่งเปิดเผย”)

จรรยาบรรณฉบบันีม้ไิดก้�าหนดขึน้เพือ่ทดแทนนโยบายทีใ่ชบ้งัคบั
อยูใ่นปัจจบุนั และทา่นยงัคงตอ้งปฏบิตัติามกฎและมาตรฐาน
ตา่งๆ ทีก่�าหนดไวใ้นสถานทีท่�างานของทา่นดว้ยเสมอ อกีนัยหนึง่
คอื จรรยาบรรณฉบบันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหพ้นักงานทกุคนไดรั้บ
ทราบในกรอบแหง่นโยบายและมาตรฐาน เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจใน
เหตผุลของหลกัจรรยาบรรณเหลา่นีอ้ยา่งแทจ้รงิ

ลอรอีลัทราบวา่จรรยาบรรณฉบบันีอ้าจจะมเีนือ้หาทีย่งัไมค่รบถว้น
สมบรูณ ์ยงัไมค่รอบคลมุเนือ้หาทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง และเนือ้หาใน
จรรยาบรรณฉบบันีอ้าจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิภายหลงัได ้

ลอรอีลัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงจรรยาบรรณไดท้กุเมือ่ 
โดยจะแจง้หรอืไมแ่จง้กไ็ด ้และขอสงวนสทิธิใ์นการด�าเนนิการใดๆ 
ทีค่ดิวา่เหมาะสมในสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ โดยไมล่ะเมดิหลกั 
จรรยาบรรณของลอรอีลั
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ลอรอีลัสง่เสรมิใหม้วีฒันธรรมการพดูถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่ง
เปิดเผย เพือ่ใหพ้นกังานทกุคนสามารถแสดงความหว่งใยทีม่ ี
ตอ่บรษิทัได้

เราสง่เสรมิใหพ้นักงานทกุคนแสดงความคดิเห็น โดยทีพ่วกเขา
สามารถแสดงความคดิเพือ่สนับสนุนความเห็นของตน และแสดง
ความไมเ่ห็นดว้ยตอ่พฤตกิรรมและการรอ้งขอทีไ่มส่มเหตสุมผลได ้

พนักงานอาจมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัวธิปีฏบิตับิางประการ พรอ้มทัง้
ตอ้งการค�าแนะน�าและความชว่ยเหลอืเพือ่แกปั้ญหาดงักลา่ว บรษัิท
มนีโยบายทีจ่ะสอบสวนรายงานความประพฤตอินัมชิอบทัง้หมดที่
เกีย่วกบัสว่นใดสว่นหนึง่ของบรษัิท พนักงาน หรอืแมแ้ตบ่คุคลทีส่าม
ทีบ่รษัิทตดิตอ่ดว้ยอยา่งละเอยีด และด�าเนนิการอยา่งเหมาะสม  
โดยไมค่�านงึถงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ชอ่งทางปกตใินการแจง้วา่มพีฤตกิรรมอนัมชิอบเกดิขึน้ในบรษัิท คอื 
การแจง้ผา่นผูอ้�านวยการฝ่ายของทา่น ทัง้นี ้ทา่นอาจตดิตอ่ผูจั้ดการ
ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคลหรอืตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่นได ้
อยา่งไรกด็ ีส�าหรับส�านักงานในบางประเทศ อาจมชีอ่งทางอืน่ๆ ที่
พนักงานสามารถเขา้ถงึได ้อาท ิตวัแทนพนักงาน

บคุคลทีท่า่นรายงานปญัหา ซึง่ก็คอืผูจ้ดัการประจ�าประเทศ 
หรอืสมาชกิคณะกรรมการผูบ้รหิารกรรมการของกลุม่

ในกรณีพเิศษ หากทา่นไมอ่าจรายงานความกงัวลนัน้ผา่นชอ่งทาง
ปกตไิด ้ทา่นยงัสามารถตดิตอ่ผูบ้รหิารดา้นจรรยาบรรณไดโ้ดยตรง
ผา่นทางเว็บไซตท์ีป่ลอดภยันี ้www.lorealethics.com

พนักงานทีแ่จง้ความกงัวลสงสยัดงักลา่วโดยสจุรติจะไดรั้บการ
ปกป้องจากการตอบโตต้า่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ พนักงานทา่นใดทีเ่ชือ่วา่
ตนก�าลงัถกูตอบโตจ้ะตอ้งรายงานเรือ่งนีผ้า่นชอ่งทางเดมิตามทีร่ะบุ
ไวข้า้งตน้โดยทนัที
“โดยสจุรติ” หมายถงึ การทีท่า่นไดใ้หข้อ้มลูซึง่ทา่นเชือ่วา่
ครอบคลมุ เป็นจรงิ และตรงตามขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ แมว้า่ในภาย
หลงัการพสิจูนไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มลูของทา่นไมถ่กูตอ้งกต็าม

บรษัิทจะด�าเนนิการสอบสวนอยา่งเป็นธรรม โดยเคารพหลกัการของ
การเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นความลบัและและการสนันษิฐานวา่ผูต้อ้งสงสยั
เป็นผูบ้รสิทุธิ ์นอกจากนี ้การสอบสวนตา่งๆ ยงัเป็นไปตามกฎหมาย
ทอ้งถิน่ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบักระบวนการทางกฎหมาย

ในระหวา่งการสอบสวนดา้นจรรยาบรรณ พนักงานทกุคนทีเ่กีย่วขอ้ง
จ�าเป็นตอ้งใหค้วามรว่มมอืยา่งเต็มที ่และตอ้งใหข้อ้มลูและเอกสาร
ทนัททีีม่กีารรอ้งขอในครัง้แรก

บคุคลทีถ่กูพาดพงิจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบถงึลกัษณะของขอ้กลา่ว
หาทีพ่วกเขาไดรั้บ อาจไมไ่ดม้กีารใหข้อ้มลูดงักลา่วในทนัท ีหาก
พสิจูนแ์ลว้วา่มเีหตจุ�าเป็น เชน่ เพือ่ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ปกป้อง
หลกัฐาน หรอืตดิตอ่เจา้หนา้ทีผู่ม้อี�านาจ

ขอ้มลูทีต่ดิตอ่สือ่สารกนัทัง้หมดจะถกูเปิดเผยตอ่ผูท้ีม่สีทิธโิดยชอบ
ดว้ยกฎหมายทีจ่ะรับทราบขอ้มลู เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ปัญหาเหลา่นัน้ 
ไดรั้บการจัดการ และ/หรอืไดรั้บการแกไ้ขตามขัน้ตอนตา่งๆ ที่
เหมาะสม

เราจะสง่ผลการสอบสวนไปยงัผูแ้จง้ความประพฤตอินัมชิอบภาย
ใตข้อบเขตทีเ่หมาะสม และไมล่ะเมดิขอ้ก�าหนดทางกฎหมายหรอื
ความรับผดิชอบดา้นการรักษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั 

การกลา่วหาใดๆ ทีพ่สิจูนแ์ลว้วา่เป็นการใสร่า้ยหรอืมเีจตนาไม่
บรสิทุธิ ์อาจสง่ผลใหถ้กูด�าเนนิการทางวนัิยได ้

ขา้พเจา้ม ี
ความกงัวล
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การท�างาน

รว่มกนั

การเคารพ

กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่

เราคาดหวงัใหพ้นักงานทกุคนและนติบิคุคลทกุหน่วยงานท�างาน 
รว่มกนัดว้ยการปฏบิตัติอ่กนัดว้ยทา่ททีีเ่คารพและใหเ้กยีรตกินั 

อกีทัง้ ทกุคนตอ้งใหค้วามส�าคญักบัการท�างานเป็นทมีและรว่ม 
แบง่ปันทัง้ความส�าเร็จและความลม้เหลวในการท�างาน

พนักงานทกุคนควรใหค้วามชืน่ชมตอ่การแสดงออกทางความคดิ
ของบคุคลอืน่และตระหนักถงึความเอือ้เฟ้ือทีท่กุคนมใีหก้นัและกนั 
ตอ้งรับฟังผูอ้ืน่และแบง่ปันขอ้มลูทีม่คีวามส�าคญัใหแ้กก่นั ทัง้นี ้ตอ้ง
ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องกลุม่ในเรือ่งการรักษาขอ้มลู 
ไวเ้ป็นความลบั 

การไมใ่หค้วามเคารพตอ่กนัและกนั โดยเฉพาะการพดูจาหมิน่
ประมาท หรอืแสดงทา่ททีีไ่มเ่หมาะสม หรอืการเหยยีดสผีวิ การ
เลอืกปฏบิตั ิหรอืการวจิารณเ์รือ่งเพศนัน้ไมอ่าจยอมรับได ้การ
พยายามท�าใหเ้พือ่นรว่มงานเสือ่มเสยีชือ่เสยีงนัน้กเ็ป็นสิง่ตอ้งหา้ม
และขดัตอ่จรรยาบรรณของลอรอีลั

ในขณะเดยีวกนั เรายงัคงรักษาไวซ้ ึง่วฒันธรรมของความซือ่สตัย ์
ความเป็นอนัหนึ่ง่อนัเดยีวกนัและใหค้วามเคารพในความแตกตา่งกนั

การเคารพ

สทิธมินษุยชน

เรามพัีนธะอนัส�าคญัยิง่ในการเคารพและสง่เสรมิสทิธมินุษยชน
ตามปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน ซึง่ลงวนัที ่10 ธนัวาคม 
1948 และหลกัปฏบิตัดิา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชนขององคก์าร
สหประชาชาต ิซึง่ลงวนัที ่16 มถินุายน 2011 เราไดล้งนามในขอ้
ตกลงโลกแหง่สหประชาชาตติัง้แตปี่ 2003 และเราสนับสนุนหลกั
การสง่เสรมิพลงัสตรขีองสหประชาชาติ

เราด�าเนนิธรุกจิในหลายประเทศ และเรากร็ะมดัระวงัเป็นพเิศษ
ในประเด็นทีค่รอบคลมุโดยอนุสญัญาพืน้ฐานตา่งๆ ขององคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ (หา้มการใชแ้รงงานเด็กและการบงัคบัใช ้
แรงงาน เคารพเสรภีาพในการสมาคม), การสง่เสรมิความหลาก
หลาย สทิธสิตร ีเคารพสทิธขิองบคุคลในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ของตน และสทิธดิา้นสขุอนามยั

ลอรอีลัยดึมัน่ในขอ้ความและเจตนารมณข์องกฎหมายทีค่วบคมุ
มาตรฐานดา้นคณุภาพ สขุอนามยั และความปลอดภยั กฎหมาย
แรงงาน สิง่แวดลอ้ม การทจุรติและการฟอกเงนิ สทิธสิว่นบคุคลดา้น
ขอ้มลู ภาษีอากร การรายงานขอ้มลูทัง้ดา้นทีเ่กีย่วและไมเ่กีย่วกบั
การเงนิอยา่งถกูตอ้ง และการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

ลอรอีลัประสงคท์ีจ่ะน�าหลกัการเหลา่นีม้าใชก้บัหุน้สว่นทางธรุกจิทกุ
คน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่หุน้สว่นทางธรุกจิไดใ้หค้วามเคารพตอ่บทบญัญัติ
แหง่กฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้เชน่กนั

นอกจากนี ้เราตอ้งท�าใหม้ัน่ใจในทกุวถิทีางและโอกาสวา่เราได ้
ด�าเนนิกจิการทกุอยา่งโดยไมข่ดัตอ่จารตีประเพณีทอ้งถิน่และ
วฒันธรรมทางสงัคมของสถานทีต่า่งๆ ทีเ่ราไดเ้ขา้ไปด�าเนนิธรุกจิ

ในบางกรณี จรรยาบรรณฉบบันีอ้าจขดัแยง้กบักฎหมายทอ้งถิน่ หรอื
กฎหมายจารตีประเพณีของบางประเทศ หากเกดิเหตกุารณเ์ชน่นี ้
หากบทบญัญตัใินกฎหมายหรอืจารตีประเพณีทอ้งถิน่ก�าหนด
มาตรฐานสงูกวา่บทบญัญตัทิ ีไ่ดก้�าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ
ฉบบันี ้ก็ใหน้�ากฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่น ัน้ๆ มา
บงัคบัใช ้ในทางกลบักนั หากจรรยาบรรณฉบบันีม้มีาตรฐาน 
ทีส่งูกวา่ ก็ใหจ้รรยาบรรณฉบบันีม้อี�านาจเหนอืกวา่ เวน้แต่
การด�าเนนิการเชน่นีจ้ะเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย
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ความปลอดภยั

และคณุภาพของผลติภณัฑ์
ความปลอดภยัและคณุภาพของผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรบับรษิทัเสมอมา
การปฏบิตังิานทีด่ ี ตลอดจนคณุภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑข์องเราเป็นสิง่ทีแ่สดงออกถงึความทุม่เทและความเคารพ
ทีเ่รามตีอ่ลกูคา้ทกุคน ซึง่การรกัษาความนา่เชือ่ถอืทีล่กูคา้มใีห ้ สง่เสรมิแบรนดข์องเราใหม้ชีือ่เสยีง และท�าใหล้อรอีลัยงัคงเป็น
ผูน้�าในตลาดดา้นความงามอยูจ่นถงึทกุวนันี ้ เราไดผ้ลติสนิคา้ทีผ่า่นการทดสอบทางประสทิธภิาพ ตลอดจนความปลอดภยัตา่งๆ 
ดว้ยกรรมวธิกีารประเมนิทีเ่ขม้ขน้หลายข ัน้ตอน
พนกังานของลอรอีลัทกุคนทีเ่ก ีย่วขอ้งในกระบวนการพฒันา การผลติ การท�าการตลาด และการขายสนิคา้ ตอ้งมุง่ม ัน่ในการผลติ
ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ นบัต ัง้แตแ่นวคดิของผลติภณัฑไ์ปจนถงึการจดัสง่ผลติภณัฑ ์ หรอืแมก้ระท ัง่หลงัจากทีม่กีารน�าผลติภณัฑ์
ออกจ�าหนา่ยแลว้ก็ตาม
 

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ
+  ปฏบิตัติามบทบญัญัตแิละขอ้บงัคบัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สอดคลอ้งกบัผลติภณัฑท์ัง้หมดของเรา

+  ท�าใหแ้น่ใจวา่สนิคา้ไดผ้า่นกระบวนการพัฒนา การผลติ และ
การจัดสง่ทีม่รีะบบการควบคมุดา้นคณุภาพและสขุอนามยัทีไ่ด ้
มาตรฐานสงูสดุในทกุขัน้ตอน

+  หากทา่นทราบขอ้รอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภค ขอใหผู้บ้รโิภครายนัน้
ตดิตอ่แผนกผูบ้รโิภคทีเ่หมาะสม และเมือ่ขอ้รอ้งเรยีนนัน้ดเูหมอืน
จะเป็นปัญหาดา้นสขุอนามยัหรอืความปลอดภยั โปรดแจง้ให ้
ผูจั้ดการของทา่นหรอืทมีใหค้�าปรกึษาผูบ้รโิภคทราบโดยทนัที

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ
-  จ�ากดัการแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัความปลอดภยัในตวั

ผลติภณัฑอ์ยา่งเปิดเผย เพือ่ใหส้ามารถคดิหาวธิแีกไ้ขไดอ้ยา่ง 
ทนัทว่งที

-  เพกิเฉยตอ่ปัญหาเกีย่วกบัความปลอดภยั ความทนทาน และการ
ควบคมุคณุภาพของสนิคา้

-  ตอบค�าถามของสือ่ (ซึง่รวมถงึค�าถามทีม่าจากสือ่ทางสงัคม 
ออนไลน)์ เกีย่วกบัผลติภณัฑข์องเรา หากทา่นไมม่คีวามสามารถ
หรอืไดรั้บอ�านาจในการด�าเนนิการดงักลา่ว

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

1.1 - ขา้พเจา้ท�างานในสายงานการผลติ ขา้พเจา้สงัเกตเห็น
วา่สนิคา้ทีไ่ดผ้า่นกระบวนการผลติเรยีบรอ้ยแลว้บางสว่นมี
ความบกพรอ่ง เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติอาจท�าใหเ้กดิปญัหา
ดา้นคณุภาพ ขา้พเจา้ทราบวา่เราควรหยดุการผลติเมือ่เกดิ
ปญัหาเชน่นีข้ ึน้ แตห่วัหนา้ผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้ยงัไมไ่ด้
ตดัสนิใจระงบัการผลติใดๆ แมว้า่ขา้พเจา้ตระหนกัวา่ ฝ่ายผลติ
ยงัตอ้งม ีการผลติสนิคา้อกีจ�านวนมาก ขา้พเจา้ควรวางใจได้
หรอืไมว่า่หวัหนา้ของขา้พเจา้รบัทราบถงึปญัหาดงักลา่วแลว้
ถงึเพกิเฉยตอ่ปญัหาดงักลา่วน ัน้

ลอรอีลัไดว้างระบบควบคมุคณุภาพไวใ้นทกุขัน้ตอนการผลติ เพือ่ให ้
แน่ใจวา่ผูบ้รโิภคไดรั้บผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพสงูสดุ คณุภาพเป็นสิง่
ทีส่�าคญัทีส่ดุ โดยมติอ้งค�านงึถงึตารางเวลาการผลติ ทา่นควรระงับ
สายการผลตินัน้ไวท้นัท ีและควรปรกึษาเรือ่งดงักลา่วกบัผูจั้ดการ
ของทา่น ท�างานรว่มกนักบัหวัหนา้และเพือ่นรว่มงานของทา่น เพือ่
แกไ้ขปัญหาดงักลา่วกอ่นทีจ่ะมคี�าสัง่ด�าเนนิการผลติตอ่ไป

1.2 - เราไดร้บัการรายงานจากซพัพลายเออรเ์กีย่วกบัสาร
ปนเป้ือนในการสง่วตัถดุบิสนิคา้คร ัง้ลา่สดุ ซึง่ไดม้กีารจดั
สง่สนิคา้ทีใ่ชว้ตัถดุบิดงักลา่วในการผลติออกไปยงัลกูคา้
เรยีบรอ้ยแลว้ ท ัง้นี ้ไมม่หีลกัฐานทีเ่ป็นรปูธรรมทีจ่ะแสดงให้
เห็นถงึสารปนเป้ือนในผลติภณัฑข์องเรา เราจ�าเป็นตอ้งน�า
สนิคา้พวกน ัน้กลบัคนืสูบ่รษิทัหรอืไม่

ทีล่อรอีลั เราแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ์
อยา่งรวดเร็วเสมอ ทา่นจงึควรทีจ่ะปรกึษาเรือ่งดงักลา่วกบัผูจั้ดการ
ของทา่น หรอืผูจั้ดการฝ่ายควบคมุคณุภาพของทา่นทนัที

1.3 - ขา้พเจา้เพิง่ไดร้บัการตดิตอ่จากผูบ้รโิภครายหนึง่ทีไ่ด ้
เบอรโ์ทรศพัทท์ีไ่มถ่กูตอ้งมา เขาบอกขา้พเจา้วา่เขามอีาการ
แพห้ลงัจากทีใ่ชผ้ลติภณัฑต์วัหนึง่ของเรา ขา้พเจา้ควรท�า
เชน่ไร

ใหเ้บอรส์ายดว่นผูบ้รโิภคทีเ่หมาะสมแกเ่ขา และแนะน�าใหเ้ขาตดิตอ่ 
แผนกดงักลา่วทนัท ีและสง่ขอ้มลูนีไ้ปยงัฝ่ายดแูลตดิตามผลการ
จ�าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษัิทดว้ยตวัทา่นเอง ทีล่อรอีลั หลงัจาก 
ทีม่กีารศกึษาอยา่งละเอยีดถงึสาเหตทุีท่�าใหเ้กดิอาการแพแ้ละ 
ความเกีย่วโยงกบัผลติภณัฑข์องเรา ในบางครัง้เราสามารถตดัสนิ
ใจปรับสว่นประกอบของผลติภณัฑเ์พือ่แกไ้ขผลกระทบทีไ่มพ่งึ
ประสงคบ์างอยา่งได ้แมว้า่จะเกดิขึน้เพยีงนอ้ยมาก เพือ่รับประกนั
ตอ่ผูบ้รโิภคของเราวา่พวกเขาสามารถใชผ้ลติภณัฑข์องเราได ้
อยา่งมัน่ใจ

1.4 - ขา้พเจา้มกัถกูถามจากครอบครวัและเพือ่นๆ เกีย่วกบั
จดุยนืของเราในการทดลองกบัสตัว…์ ขา้พเจา้ไมท่ราบวา่ 
ควรบอกพวกเขาเชน่ไร ขา้พเจา้ควรน�าเร ือ่งนีไ้ปปรกึษาใคร

ลอรอีลัไมท่ดลองผลติภณัฑห์รอืสว่นผสมใดๆ กบัสตัวอ์กีตอ่ไป 
ไมว่า่ในทีใ่ดของโลก และลอรอีลัก็ไมไ่ดม้อบหมายงานนีใ้หผู้อ้ ืน่
ด�าเนนิการเชน่กนั โดยอาจมขีอ้ยกเวน้ไดห้ากเจา้หนา้ทีผู่ม้อี�านาจ
ควบคมุตอ้งการใหด้�าเนนิการเชน่นัน้เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นความ
ปลอดภยัหรอืการควบคมุ หากทา่นมคี�าถามเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ทา่น
สามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่ายประชาสมัพันธไ์ด ้ขอ้ควรจ�า: ทา่น
ควรระมดัระวงัเมือ่พดูถงึประเด็นทีอ่ยูน่อกเหนอืความเชีย่วชาญ
ของทา่น (โปรดอา่นเรือ่ง “การเป็นตวัแทนบรษัิท”)

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัคณุภาพและ/
หรอืความปลอดภยัของสนิคา้ อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง 
ทา่นควรปรกึษากบัผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ  
ผูอ้�านวยการฝ่ายกฎหมาย ผูอ้�านวยการสาขาวทิยาศาสตร ์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล หรอืตวัแทนดา้น
จรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและให ้
การสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: 
การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ในฐานะองคก์รธรุกจิ
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ความส�าเร็จของผลติภณัฑข์องเราน ัน้ข ึน้อยูก่บัลกัษณะเดน่และคณุภาพของผลติภณัฑ ์ ซึง่เป็นหลกัส�าคญัทีท่�าใหบ้รษิทัชนะใจ
และรกัษาลกูคา้ไวไ้ดจ้นถงึปจัจบุนั เราตอ้งการสือ่สารอยา่งมคีวามรบัผดิชอบโดยการค�านงึถงึความตอ้งการดา้นความงามอนั
หลากหลายและไมม่ที ีส่ ิน้สดุ
 

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ
+  ปฏบิตัติามกระบวนการตรวจสอบภายในส�าหรับการประชาสมัพันธ์

และการกลา่วอา้งตา่งๆ แมว้า่จะท�าใหก้ารเปิดตวัของผลติภณัฑ์
ลา่ชา้ออกไป

+  ท�าใหแ้น่ใจวา่การประชาสมัพันธห์รอืงานสง่เสรมิการขายของทา่น
มรีากฐานตัง้อยูบ่นขอ้มลูทางวทิยาศาสตรแ์ละคณุภาพสนิคา้ที่
เกีย่วขอ้งและสามารถพสิจูนไ์ด ้ซึง่ไดม้าในระหวา่งการประเมนิ
ผล การศกึษาผูบ้รโิภคหรอืในหอ้งปฏบิตักิารทีด่�าเนนิการตามวธิี
ปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในอตุสาหกรรมของเรา

+  ใหร้ายละเอยีดของสนิคา้ทีถ่กูตอ้ง ยตุธิรรม และเป็นจรงิ รวมทัง้
ประสทิธผิลของสนิคา้

+  แสดงวตัถปุระสงคแ์ละค�าแนะน�าการใชผ้ลติภณัฑท์ีถ่กูตอ้ง 
อยา่งชดัเจน และคอยดแูลวา่ผูบ้รโิภคสามารถอา่นท�าความเขา้ใจ 
ไดโ้ดยงา่ย

+  ท�าใหแ้น่ใจวา่แบรนดข์องเราสนับสนุนความงามประเภทตา่งๆ  
เป็นจ�านวนมากทีส่ดุ

 
+  ใสใ่จตอ่ความออ่นไหวทางดา้นศาสนา เชือ้ชาต ิวฒันธรรมหรอื

กลุม่สงัคมทีไ่ดรั้บขอ้มลูหรอืการประชาสมัพันธจ์ากเรา

+  ระมดัระวงัพฤตกิรรมของทา่นใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณ
ของเรา ในกรณีทีท่า่นสง่เสรมิผลติภณัฑส์�าหรับเด็กหรอืกลุม่ 
วยัรุน่

+  ระมดัระวงัเงือ่นไขการท�างานของเด็กทีอ่าจปรากฏในการ
ประชาสมัพันธข์องเราเป็นพเิศษ

+  ระมดัระวงัเมือ่ใชส้ตัวใ์นการประชาสมัพันธข์องเรา และไมใ่ชส้ตัว์
ในสายพันธุท์ีไ่ดรั้บการอนุรักษ์หรอืไมเ่ป็นทีย่อมรับหากถกูน�ามา
ฝึกหดัเพือ่การใดๆ

+  ออกแบบการสง่เสรมิการขายและท�าการตลาดโดยตรงเพือ่ให ้
ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ใจเงือ่นไขของขอ้เสนอไดโ้ดยงา่ย

+  ปกป้องขอ้มลูสว่นตวัของผูบ้รโิภคของเรา (โปรดอา่นเรือ่ง 
สทิธสิว่นบคุคลและการปกป้องขอ้มลู)

+  ไมใ่สร่า้ยบรษัิทคูแ่ขง่ (รวมถงึการกลา่วรา้ยในสนิคา้และบรกิาร
ของบรษัิทคูแ่ขง่)

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ
-  แสวงหาประโยชนจ์ากความซือ่ การขาดความรู ้หรอืการขาด

ประสบการณข์องผูบ้รโิภค

-  อา้งในการประชาสมัพันธข์องเราวา่การใชผ้ลติภณัฑข์องเรานัน้จะ
มอบประโยชนท์างอาชพีหรอืสงัคมทีส่�าคญั หรอืผลติภณัฑข์อง
เรานัน้จ�าเป็นตอ่การเอาชนะปัญหาดา้นอาชพีหรอืท�าใหไ้ดรั้บการ
ยอมรับทางสงัคม

-  ท�าลายศกัดิศ์รแีหง่ความเป็นมนุษยใ์นการประชาสมัพันธข์องเรา 
หรอืแสดงถงึภาพลกัษณท์ีเ่สือ่มเสยี

-  ประชาสมัพันธใ์นสือ่หรอืรายการใดๆ ทีใ่ชค้วามรนุแรง ความเชือ่
เรือ่งเพศ หรอืการกระตุน้ใหเ้ป็นปรปักษ์ตอ่กนั เป็นกลยทุธด์งึดดู
ใจ ซึง่ขดัตอ่หลกัจรรยาบรรณของลอรอีลั

-  ใหเ้ด็กปรากฏในการประชาสมัพันธข์องผลติภณัฑท์ีย่งัไมไ่ดรั้บ
การทดสอบการใชก้บัเด็ก นอกจากจะระบอุยา่งชดัเจนในการ
ประชาสมัพันธว์า่ผลติภณัฑนั์น้ไมเ่หมาะส�าหรับเด็ก

-  ตัง้เป้าหมายไปทีเ่ด็กเล็กเป็นพเิศษในการประชาสมัพันธแ์ละสง่
เสรมิของเรา ยกเวน้ผลติภณัฑเ์พือ่สขุอนามยัและป้องกนัแสงแดด

-  แอบอา้งเกนิจรงิในการสือ่สารของเรา ซึง่รวมถงึการแอบอา้งดา้น
สิง่แวดลอ้มหรอืสงัคมโดยเจตนา

-  รวบรวมขอ้มลูเพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการตลาดในเชงิพฤตกิรรมโดย
ไมแ่จง้ใหผู้ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทราบกอ่น

การประชาสมัพันธ์

และการตลาด
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เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

2.1 - เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของขา้พเจา้ไดน้�าบทประชาสมัพนัธ์
โลช ัน่บ�ารงุผวิมาเสนอแกข่า้พเจา้ โดยทีก่ารประชาสมัพนัธ์
ดงักลา่วจะใชพ้รเีซนเตอรท์ ีม่รีปูรา่งผอมเพรยีวกวา่ปกต ิซึง่
ขา้พเจา้คดิวา่ไมน่า่ดเูสยีเลย และอาจเป็นการสรา้งคา่นยิมผดิๆ 
ใหก้บัวยัรุน่ในการพยายามอดอาหาร เพือ่ทีจ่ะมามรีปูรา่งผอม
เพรยีวกวา่ปกตเิหมอืนพรเีซนเตอรป์ระชาสมัพนัธส์นิคา้ของเรา 
อกีท ัง้เธอยงักลา่ววา่ขา้พเจา้น ัน้คดิมากเกนิไปและฝ่ายศลิปะได้
จดัการเตรยีมขอ้เสนอเรยีบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

การประชาสมัพันธแ์ละการสง่เสรมิการขายของบรษัิทไดรั้บการ
ออกแบบมาเพือ่สรา้งความประทบัใจใหแ้กผู่บ้รโิภค เราจงึตอ้งมี
ความรับผดิชอบในการสง่สารทกุประเภทหรอืทีก่�าลงัอยูร่ะหวา่ง
การสง่ออกไปยงัผูบ้รโิภค ปัจจบุนัปัญหาการอดอาหารแบบผดิๆ
เกดิขึน้ในหมูว่ยัรุน่หญงิเป็นอยา่งมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหา
สขุภาพ ดงันัน้ในการประชาสมัพันธแ์ตล่ะครัง้ ทา่นตอ้งพจิารณา
ถงึจดุนี ้นอกจากนีเ้ราไมท่�างานกบันางแบบทีอ่ายตุ�า่วา่ 16 ปี
โดยเจตนา ยกเวน้เพือ่การประชาสมัพันธเ์ฉพาะ เชน่ ผลติภณัฑ์
ป้องกนัแสงแดดส�าหรับเด็ก หรอืผูท้ีม่คีวามผดิปกตดิา้นการกนิ
อยา่งเห็นไดช้ดั เรายงัหลกีเลีย่งการประชาสมัพันธใ์ดๆ ทีส่ง่เสรมิ
ยาเสพตดิ แอลกอฮอล ์หรอืการสบูบหุรี ่ทา่นควรสนับสนุนให ้
เพือ่นรว่มงานของทา่นรับฟังความคดิเห็นจากผูอ้ืน่ ทัง้นีท้า่นอาจ
น�าเรือ่งนีไ้ปปรกึษากบัผูจั้ดการของทา่นได ้

2.2 - ในการประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑจ์ดัแตง่ทรงผมรุน่
หนึง่ นางแบบจะตอ้งสวมวกิผมทีท่�าจากผมจรงิ ซึง่เราจะ
ตอ้งท�าการตกแตง่รปูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เนือ่งจาก
ผวิของนางแบบมตี�าหน ิเราสามารถท�าไดห้รอืไมห่ากมอง
ในแงข่องความจรงิใจในการสือ่สารออกไป

การตกแตง่อาจถอืเป็นเรือ่งจ�าเป็นในบางครัง้ในแงข่องเทคนคิ แต่
กไ็มค่วรท�าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัประสทิธภิาพของสนิคา้
ทีก่�าลงัประชาสมัพันธ ์การใชว้กิผมธรรมชาตนัิน้เป็นเรือ่งทีส่ามารถ
รับไดเ้นือ่งจากเป็นการประชาสมัพันธผ์ลติภณัฑจั์ดแตง่ทรงผม 
และไมเ่กีย่วขอ้งกบัปรมิาณเสน้ผม วกิทีใ่ชนั้น้จ�าเป็นตอ้งท�ามา
จากเสน้ผมจรงิและไดรั้บการท�าสหีรอืจัดแตง่ทรงดว้ยผลติภณัฑท์ี่
ก�าลงัประชาสมัพันธ ์อยา่งไรกต็าม โปรดระวงัถงึทีม่าของเสน้ผม
ธรรมชาตทิีใ่ชท้�าวกิซึง่อาจเป็นประเด็นโตแ้ยง้ไดใ้นบางครัง้

2.3 - ขา้พเจา้อยูร่ะหวา่งการผลติโปรแกรมการตลาด
ส�าหรบัผลติภณัฑต์วัใหมข่องบรษิทั ซึง่ผูจ้ดัการฝ่ายวจิยั
และนวตักรรมกลา่ววา่ผลติภณัฑต์วันีส้ามารถ “ลดริว้รอย” 
ไดเ้ทา่น ัน้ แตผู่จ้ดัการของขา้พเจา้ยนืยนัใหใ้ชค้�าวา่ “ก�าจดั
ร ิว้รอย” ขา้พเจา้เป็นกงัวลในเรือ่งขอ้เท็จจรงิทีจ่ะออกสู่
สายตาประชาชน ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

เราปฏบิตัติามระเบยีบรวมของหลกัการสือ่สารเชงิโฆษณาและ
ธรุกจิของหอการคา้นานาชาต ิและรวมถงึกฎบตัรและหลกัปฏบิตั ิ
เรือ่งการสือ่สารเชงิโฆษณาและการตลาดของเครือ่งส�าอางยโุรป
อยา่งมคีวามรับผดิชอบ การท�ายอดขายผลติภณัฑด์ว้ยการโฆษณา
เกนิจรงิเป็นพฤตกิรรมทีไ่มซ่ือ่สตัยแ์ละอาจสญูเสยีความเชือ่ใจ 
ของลกูคา้ และอาจถอืวา่เป็นการหลอกลวงได ้หากผลติภณัฑ ์
ดงักลา่วมไิดม้คีณุสมบตัใินการก�าจัดริว้รอยจรงิ ทา่นไมส่มควร 
อา้งวา่ผลติภณัฑนั์น้สามารถก�าจัดริว้รอยได ้

2.4 - ขา้พเจา้อยากใสข่อ้เท็จจรงิลงไปในการประชาสมัพนัธ์
ดว้ยวา่ผลติภณัฑไ์มม่สีารเฮกซา่คลอโรฟีน ซึง่ไมใ่ชเ่ร ือ่ง
นา่ประหลาดใจเพราะกฎหมายหา้มไมใ่หใ้ชส้ารนีเ้ป็นสว่น
ประกอบ แตข่อ้มลูนีฟ้งัดดูสี�าหรบัผูบ้รโิภค แตม่เีพือ่นรว่มงาน
ของขา้พเจา้คดิวา่น ัน่เป็นการกลา่วอา้งทีก่�า้ก ึง่ ผูใ้ดถกูตอ้ง

เราไมอ่าจชีน้�าใหผู้ค้นเชือ่วา่ผลติภณัฑข์องเรามคีณุสมบตัเิฉพาะ
ได ้หากคณุสมบตันิีม้าจากการเคารพกฎหมายเพยีงเทา่นัน้ การ 
กระท�าเชน่นีอ้าจท�าใหผู้บ้รโิภคของเราเขา้ใจผดิ เพือ่นรว่มงาน
ของทา่นเขา้ใจถกูตอ้งแลว้

2.5 - ขา้พเจา้ก�าลงัท�างานเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธท์ ี ่
จะใชใ้นทีต่ ัง้ท ีม่คีวามเชือ่ทางศาสนา ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุม่ 
เป้าหมายของการประชาสมัพนัธน์ีน้า่จะชอบการ
ประชาสมัพนัธท์ ีห่ม ิน่เหม ่และในประเทศของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไมค่ดิวา่ส ิง่นีจ้ะท�าใหผู้ใ้ดไมพ่อใจ แตข่า้พเจา้มี
เพือ่นรว่มงานชาวตา่งชาตคินหนึง่ทีค่ดิวา่การกระท�าเชน่น ัน้
คอ่นขา้งก�า้ก ึง่ ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

เราไมค่วรประเมนิการประชาสมัพันธข์องเราจากมมุมองของผู ้
บรโิภคกลุม่เป้าหมายเพยีงเทา่นัน้ แตค่วรประเมนิจากมมุมองของ
สงัคมโดยรวมดว้ย นอกจากตลาดทีเ่ป็นเป้าหมายแลว้ ยงัมผีูค้น
อกีมากมายทีจ่ะไดรั้บชมการประชาสมัพันธข์องเรา นอกจากนี ้
เรายงัตอ้งค�านงึถงึการแสดงตนในระดบัสากลของเรา และไมใ่ช ้
ประเด็นทีอ่าจเป็นทีย่อมรับในประเทศหนึง่ แตเ่ป็นทีน่่าตกใจอยา่ง
ยิง่ในอกีประเทศหนึง่ทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิ สุดุทา้ยนี ้เราไมค่วรใชภ้าพ 
สญัลกัษณ ์หรอืประเด็นทีอ่าจถอืเป็นการลว่งละเมดิ ท�าใหเ้สือ่ม
เสยีเกยีรต ิหรอืดหูมิน่ความเชือ่ทางศาสนา สญัชาต ิวฒันธรรม 
ชนกลุม่นอ้ย หรอืความพกิาร วธิทีีด่ทีีส่ดุน่าจะเป็นการรับฟังความ
คดิเห็นโดยไมล่�าเอยีงกอ่นทีจ่ะน�าการประชาสมัพันธน์ีไ้ปใช ้
โดยเฉพาะผา่นทางคณะกรรมการ และการใหค้วามสนใจวา่การ
ประชาสมัพันธน์ีจ้ะไดรั้บการเผยแพรอ่อกไปเชน่ไร

2.6 - เสือ้ผา้เด็กทีม่ชี ือ่เสยีงยีห่อ้หนึง่ก�าลงัเปิดตวัชุด
กระโปรงส�าหรบัเด็กผูห้ญงิ และตอ้งการซือ้ลปิกลอสเพือ่น�า
ไปเสนอใหแ้กล่กูคา้ของพวกเขา หากลกูคา้มยีอดซือ้สนิคา้
ตามจ�านวนทีก่�าหนด นบัเป็นโอกาสทีด่ใีชไ่หม

มกีารโตแ้ยง้กนัมากขึน้เรือ่ยๆ ถงึการใหค้วามส�าคญักบัความ
สวยงามของเด็กเล็กกอ่นวยัทีเ่หมาะสม แมว้า่เด็กๆ จะอยากเลยีน
แบบผูใ้หญอ่ยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเลน่แตง่ตวั พรอ้มทัง้
แตง่หนา้และฉีดน�้าหอม แตเ่รากเ็ชือ่วา่ทัง้หมดนัน้จะตอ้งอยูใ่น
กรอบทีเ่หมาะสม และดว้ยเหตผุลนี ้เราจงึไมค่วรสง่เสรมิใหเ้ด็กๆ 
ใชเ้ครือ่งส�าอางในชวีติประจ�าวนั นอกเสยีจากวา่จะเป็นผลติภณัฑ์
เพือ่สขุอนามยัและป้องกนัแสงแดด ดงันัน้จงึควรหลกีเลีย่งการ
เชือ่มโยงแบรนดข์องเราเขา้กบัแบบวตัถ ุประเด็น หรอืเหตกุารณ์
ทีม่เีป้าหมายเป็นเด็กๆ ตวัอยา่งเชน่ เราไมจั่ดหาสนิคา้ใหแ้กก่าร
ประกวดประเภท “นางงามตวันอ้ย”

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการ
ประชาสมัพันธห์รอืการตลาด อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง พดู
เรือ่งนีก้บัผูจ้ดัการ ผูอ้�านวยการฝ่ายกฎหมาย ผูจ้ดัการฝ่าย
บรหิารทรพัยากรบคุคล หรอืตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของ
ทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้ 
(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: การพดูถงึปัญหาที ่
เกดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)
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สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  เลอืกซพัพลายเออรโ์ดยใชว้ธิกีารเปิดโอกาสใหม้กีารเขา้แขง่ขนั
ทางราคากนัอยา่งเปิดเผย อกีทัง้ตอ้งแน่ใจวา่ทา่นไดเ้ปรยีบเทยีบ
และพจิารณาขอ้เสนอของซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายอยา่งเป็นธรรม

+  ด�าเนนิกระบวนการประมลูราคาอยา่งโปรง่ใสและสามารถชีแ้จง
ขอ้มลูและเหตผุลอยา่งตรงไปตรงมากบัซพัพลายเออรท์ีแ่พก้าร
ประมลูได ้โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานขององคป์ระกอบตา่งๆ ทีเ่ป็น
ธรรม

+   ท�าใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรท์กุรายของบรษัิทเขา้ใจและเคารพ
มาตรฐานทางจรรยาบรรณทีผู่ด้�าเนนิธรุกจิกบัเราควรปฏบิตัติาม

+   สนับสนุนและสง่เสรมิใหซ้พัพลายเออรป์ฏบิตัติามขอ้บงัคบัของ
ลอรอีลั 

+   ช�าระเงนิใหแ้กซ่พัพลายเออรใ์หต้รงเวลาและตามเงือ่นไขที่
ก�าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แตจ่ะมเีหตผุลทีช่อบดว้ยกฎหมายในการ
ไมท่�าเชน่นัน้ เชน่ ไมม่กีารสง่สนิคา้ตามสญัญา

+   ท�าใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรข์องเรามไิดพ้ึง่พงิธรุกจิของลอรอีลั
ในเชงิเศรษฐกจิมากเกนิไป

+  ปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของซพัพลายเออรเ์สมอืนเป็นขอ้มลู
ของทา่นเอง

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  ก�าหนดเงือ่นไขทีไ่มถ่กูตอ้งใหแ้กซ่พัพลายเออร ์(ซึง่หมายถงึใน
แงข่องการช�าระเงนิ ก�าหนดเวลา …)

-  ยงัคงท�างานรว่มกบัซพัพลายเออรท์ีไ่มป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบัของ
ลอรอีลั หรอืไมเ่คารพหลกัจรรยาบรรณของเรา ซึง่เกีย่วกบัการ
เคารพสทิธมินุษยชนและ/หรอืการตัง้ตนเป็นปฏปัิกษ์ตอ่การกระท�า
อนัทจุรติตา่งๆ หลายครัง้

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

3.1 - ขา้พเจา้ก�าลงัมองหาซพัพลายเออรร์ายใหมเ่พือ่จดัหา
วตัถดุบิในการผลติใหแ้กบ่รษิทั รายแรกทีข่า้พเจา้ตดิตอ่ไปให้
บรกิารทีด่เีย ีย่มแตใ่นราคาทีส่งู ในขณะทีร่ายทีส่องบรกิารได้
ไมด่เีทา่ แตเ่สนอราคาทีย่อ่มเยากวา่ (เนือ่งจากซพัพลายเออร์
รายทีส่องนีพ้ยายามทีจ่ะลดราคาเพือ่ใหช้นะการประกวดราคา) 
ขา้พเจา้สามารถตอ่รองใหซ้พัพลายเออรร์ายแรกลดราคาลง 
ใหเ้ทา่กบัทีซ่พัพลายเออรร์ายทีส่องเสนอไดห้รอืไม่

ทา่นสามารถแจง้กบัซพัพลายเออรร์ายแรกอยา่งกวา้งๆ ไดว้า่มี
ซพัพลายเออรร์ายอืน่เสนอราคาทีต่�า่กวา่นีใ้หแ้กท่า่น แตต่อ้งไม่
เปิดเผยตวัตนและราคาของซพัพลายเออรร์ายทีส่อง มเิชน่นัน้ 
ทา่นอาจก�าลงัใหข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัเกีย่วกบัคูแ่ขง่ทางธรุกจิแก ่

ซพัพลายเออรร์ายแรก ซึง่น่ันเป็นวธิทีีไ่รจ้รรยาบรรณและขดัตอ่
กฎหมายในหลายประเทศ

3.2 - ขา้พเจา้พบซพัพลายเออรท์ ีม่คีณุภาพรายหนึง่ แต่
ซพัพลายเออรร์ายดงักลา่วก�าลงัเปิดตวักจิการ และ ณ เวลาน ัน้
ลอรอีลัถอืเป็นบรษิทัลกูคา้รายเดยีว ขา้พเจา้สามารถตดัสนิใจ
เลอืกซพัพลายเออรร์ายนีไ้ดห้รอืไม่

ได ้ไมม่เีหตผุลใดในการปฏเิสธซพัพลายเออรท์ีเ่พิง่เริม่ด�าเนนิ
ธรุกจิ อยา่งไรกต็าม ในการเลอืกซพัพลายเออรด์งักลา่ว ทา่น 
ควรท�าสญัญาชัว่คราว และแจง้ใหซ้พัพลายเออรร์ายนัน้ทราบวา่
เขาตอ้งหาลกูคา้รายอืน่ใหไ้ดภ้ายในระยะเวลาหนึง่ ซึง่หาก 
ซพัพลายเออรร์ายดงักลา่วมคีณุภาพจรงิ เงือ่นไขทีก่�าหนดก็ 
ไมน่่าจะกอ่ใหเ้กดิอปุสรรคใดๆ และหากเมือ่สิน้สดุสญัญาแลว้  
ซพัพลายเออรร์ายดงักลา่วยงัไมส่ามารถด�าเนนิการเชน่นัน้ได ้ 
ทา่นควรพจิารณาเพือ่เปลีย่นซพัพลายเออร์

3.3 - บางคนไดบ้อกกบัขา้พเจา้อยา่งลบัๆ วา่ซพัพลายเออร ์
ตา่งประเทศรายหนึง่ของบรษิทัตกเป็นผูต้อ้งสงสยัในการ 
กระท�าความผดิฐานละเมดิการบงัคบัใชแ้รงงาน ซึง่ 
ซพัพลายเออรด์งักลา่วมไิดม้กีารชีแ้จงเรือ่งดงักลา่วใหแ้ก่
ขา้พเจา้ และในการตรวจเยีย่มคร ัง้ลา่สดุ ขา้พเจา้มไิดพ้บเห็น
ปญัหาทีน่า่กงัวลใดๆ เกีย่วกบัซพัพลายเออรร์ายนี ้ขา้พเจา้ควร
เพกิเฉยตอ่ขา่วลอืเชน่วา่น ัน้หรอืไม่

ไม ่ทา่นควรท�าการสอบสวนตอ่ไป โดยเริม่จากการสอบถามขอ้มลู
ไปยงัซพัพลายเออรร์ายดงักลา่ว หากทา่นยงัสงสยั ใหพ้จิารณาถงึ
โครงการการตรวจสอบทางสงัคมของลอรอีลั ซึง่เป็นการสง่ผูต้รวจ
สอบภายนอกเขา้ไปสบืสวนเพือ่ไขขอ้เท็จจรงิบางประการเกีย่วกบั
พฤตกิรรมการจา้งงาน เงือ่นไขการท�างาน และปัญหาอืน่ๆ หาก 
ผลการตรวจสอบเผยใหเ้ห็นถงึโอกาสในการปรับปรงุ เราจะแจง้ให ้
ซพัพลายเออรท์ราบ และพยายามเกลีย้กลอ่มใหซ้พัพลายเออร ์
รายดงักลา่วเห็นดว้ยกบัแผนด�าเนนิการแกไ้ข แน่นอนวา่ในกรณี
ทีไ่มป่ฏบิตัติามมาตรฐานของเราอยา่งรนุแรงและเราไมค่ดิวา่จะ
สามารถแกไ้ขไดท้นัท ีหรอืหากซพัพลายเออรด์งักลา่วไมม่กีาร
ปรับปรงุ เรากต็อ้งยตุกิารด�าเนนิธรุกจิกบัซพัพลายเออรร์ายนัน้

 ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
โปรดอา่นเรือ่ง “วถิกีารซือ้ของเรา” และ “ซพัพลายเออร/์ผูร้บัเหมา
ชว่ง และแรงงานเด็ก” 

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการเลอืก
ซพัพลายเออรห์รอืการปฏบิตัติอ่ซพัพลายเออรอ์ยา่งเป็นธรรม 
อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบัผูจ้ดัการ  
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 
หรอืตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถ
ชว่ยเหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้
มคีวามกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ความสมัพนัธร์ะหวา่งลอรอีลัและซพัพลายเออรล์กึซึง้กวา่การซือ้ขายหรอืการสง่สนิคา้และบรกิารตา่งๆ และเป็นปจัจยัส�าคญั 

ทีจ่ะช่วยใหค้วามสมัพนัธใ์นเชงิธุรกจิน ัน้ยนืยาว อกีท ัง้ บรษิทัยงัไดร้บัการตรวจสอบจากคุณภาพของความสมัพนัธท์ ีม่กีบั
ซพัพลายเออรอ์กีดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การตรวจสอบในเรือ่งการเลอืกซพัพลายเออรแ์ละจากการทีซ่พัพลายเออรแ์สดงให้
เห็นถงึพนัธสญัญาในการด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรรยาบรรณและความรบัผดิชอบ
บรษิทัมคีวามภาคภมูใิจในชือ่เสยีงของการด�าเนนิธุรกจิรว่มกบัซพัพลายเออรใ์นรปูแบบทีเ่ปิดเผยและมกีารสนบัสนุนซึง่กนัและ
กนั ซึง่ความสมัพนัธด์งักลา่วต ัง้อยูบ่นรากฐานของความยตุธิรรม ความถกูตอ้งและความซือ่สตัย ์ ตลอดจนการทีบ่รษิทัใหค้วาม
เคารพในความอสิระและความเป็นเอกลกัษณข์องแตล่ะบคุคล ลอรอีลัจะไมใ่ชค้วามเป็นผูน้�าในการตลาดเพือ่ใหไ้ดร้บัการปฏบิตั ิ
ท ีเ่ป็นพเิศษเป็นอนัขาด
 

การเลอืกซพัพลายเออร์

และการปฏบิตัติอ่ซพัพลายเออรอ์ยา่งเป็นธรรม
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การแขง่ขนั

อยา่งเป็นธรรม
บรษิทัใหค้วามเคารพตอ่ผูด้�าเนนิการในสายธรุกจิเดยีวกนักบับรษิทัทกุประเภท รวมถงึคูแ่ขง่ในการด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัปฏบิตัติอ่
พวกเขาเฉกเชน่ทีบ่รษิทัตอ้งการใหพ้วกเขาปฏบิตัติอ่ตน บรษิทัในฐานะผูน้�าในอตุสาหกรรมเครือ่งส�าอางยงัไดเ้นน้ย�า้ถงึหนา้ทีใ่น
การด�ารงตนเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองสงัคมอกีดว้ย 
บรษิทัมคีวามสนใจทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิทีเ่คารพซึง่กนัและกนัและด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรรยาบรรณ เพราะการท�างานของบรษิทัจะม ี
อปุสรรคนอ้ยลงและบรษิทัจะสามารถสรา้งความไวเ้นือ้เชือ่ใจจากลกูคา้ไดง้า่ยขึน้เชน่กนั การแบง่ปนัขอ้มลูตา่งๆ เชน่ ราคา ตน้ทนุ 
หรอืแผนการตลาด กบัคูแ่ขง่ สามารถกอ่ใหเ้กดิการรว่มกนัก�าหนดราคาสนิคา้ การแบง่เขตในการจ�าหนา่ยสนิคา้ หรอืการปั่น
ราคาตลาด และการท�าลายตลาดเสร ีประเทศสว่นใหญม่กีฎหมายทีเ่ขม้งวดมากในเรือ่งนี ้ซึง่เราตอ้งรบัทราบและปฏบิตัติาม
 

ในฐานะองคก์รธรุกจิ

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  รายงานตอ่ผูจั้ดการของทา่นโดยทนัทหีากทา่นบงัเอญิไดรั้บหรอื
ใชข้อ้มลูอนัเป็นความลบัหรอืมกีรรมสทิธิ ์ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบับรษัิท
คูแ่ขง่และเป็นกรรมสทิธิเ์ฉพาะของบรษัิทคูแ่ขง่หรอืของบคุคล
ภายนอกอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย

+  ไมต่ดัแหลง่สนิคา้หรอืแหลง่ระบายสนิคา้ของบรษัิทคูแ่ขง่

+   พนักงานใหมข่องลอรอีลัไมค่วรใหข้อ้มลูอนัเป็นความลบัของ
บรษัิทเดมิซึง่เป็นคูแ่ขง่แกล่อรอีลั

+  ไมใ่สร่า้ยบรษัิทคูแ่ขง่ (รวมถงึการกลา่วรา้ยในสนิคา้และบรกิาร
ของบรษัิทคูแ่ขง่)

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  ตดิตอ่และพดูคยุกนัถงึขอ้มลูอนัเป็นความลบัตา่งๆ กบับรษัิทคูแ่ขง่

-   ชกัจงูลกูคา้หรอืซพัพลายเออรใ์หล้ะเมดิสญัญากบับรษัิทคูแ่ขง่

-   ท�านติกิรรมในเชงิการผกูขาดทางการคา้ (เชน่ สญัญาทีก่�าหนดวา่
บรษัิทใดๆ จะตอ้งซือ้สนิคา้จากหรอืจ�าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลอรอีลั
เทา่นัน้) โดยมไิดรั้บค�าแนะน�าทางกฎหมายอยา่งถกูตอ้ง 

-  รวบรวมขอ้มลูของบรษัิทคูแ่ขง่ดว้ยกระบวนวธิทีีผ่ดิกฎหมาย และ/
หรอืไมส่ามารถแสดงความเป็นพนักงานของลอรอีลัไดอ้ยา่ง
ชดัเจนในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มลูเหลา่นัน้

-   ท�าสญัญาอนัมสีาระส�าคญัเป็นการสนับสนุนใหม้กีารคา้พว่ง
ระหวา่งสนิคา้และบรกิาร (เชน่เงือ่นไขทีต่ัง้ใหผู้ซ้ ือ้ทีต่อ้งการซือ้
ผลติภณัฑห์นึง่ตอ้งซือ้ผลติภณัฑอ์กีชนดิหนึง่ “พว่ง” ไปในคราว
เดยีวกนั) หรอือนุญาตใหม้กีารหกัคนืสว่นลดตา่งๆโดยมไิดรั้บ 
ค�าแนะน�าทางกฎหมายอยา่งถกูตอ้ง 

-   มอีทิธพิลตอ่นโยบายดา้นราคาของลกูคา้ของเรา

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

4.1 - เมือ่ไมน่านมานี ้ขา้พเจา้ไดพ้บกบัตวัแทนของบรษิทั 
คูแ่ขง่รายหนึง่ทีง่านแสดงสนิคา้ หลงัจากทีร่ว่มดืม่กนัได ้
สกัพกั เขาไดเ้อย่ถงึบรษิทัของตนวา่จะมกีารขึน้ราคาสนิคา้
ในผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั ซึง่เป็นฐานขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์
มาก! ขา้พเจา้สามารถแจง้เร ือ่งดงักลา่วกบัใครเพือ่ใหบ้รษิทั
สามารถชงิความไดเ้ปรยีบจากขอ้มลูตรงนี้

บรษัิทมนีโยบายไมใ่หพ้นักงานแบง่ปันหรอืแลกเปลีย่นขอ้มลู 
เกีย่วกบัการประมลูหรอืราคากบัคูแ่ขง่ทางการคา้ใดๆ ซึง่หมายรวม
ถงึนโยบายดา้นราคา การลดราคา การสง่เสรมิการขาย คา่สทิธิ ์
การรับประกนั เงือ่นไขและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการขาย หากบรษัิท
คูแ่ขง่มกีารเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วอยา่งสมคัรใจ ทา่นควรยตุกิาร
สนทนานัน้อยา่งนุ่มนวลและทนัททีนัใด พรอ้มทัง้รายงานให ้
ผูจั้ดการของทา่นและฝ่ายกฎหมายทราบ แน่นอนวา่ทา่นไมค่วร
แบง่ปันขอ้มลูนีก้บัคนอืน่ๆ เชน่กนั ทัง้นี ้แมว้า่การสนทนาดงักลา่ว
จะด�าเนนิไปดว้ยเจตนาอนับรสิทุธิ ์แตก่ารสนทนานัน้อาจกอ่ใหเ้กดิ
การกระท�าผดิฐานรว่มมอืกนัก�าหนดราคาหรอืการฮัว้ราคาประมลู
กนั ซึง่ในประเทศสว่นใหญใ่นโลกถอืวา่เป็นการกระท�าทีข่ดัตอ่
จรรยาบรรณและขดัตอ่กฎหมายอกีดว้ย

4.2 - ลอรอีลัเป็นสมาชกิของสมาคมผูผ้ลติเครือ่งส�าอางไทย 
และขา้พเจา้คอืตวัแทนของลอรอีลัในการด�ารงต�าแหนง่คณะ
กรรมการการคา้ ภายหลงัจากการนดัประชุมคณะกรรมการ
ประจ�าเดอืน เพือ่นกรรมการคนหนึง่ซึง่เป็นตวัแทนของบรษิทั
คูแ่ขง่ทีม่ชี ือ่เสยีงเสนอวา่ สมาชกิในกลุม่คณะกรรมการควรมี
การพบปะกนัทีภ่ตัตาคารแหง่หนึง่เพือ่เชือ่มสายสมัพนัธแ์ละ
ประชุมกนัอยา่ง “ไมเ่ป็นทางการ” ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

ทา่นตอ้งไมรั่บค�าเชือ้เชญิดงักลา่วและทา่นตอ้งแจง้ใหฝ่้าย
กฎหมายทราบโดยทนัท ีบรษัิทมขีอ้บงัคบัในเรือ่งการประชมุอยา่ง 
“ไมเ่ป็นทางการ” ของสมาคม ทา่นตอ้งระลกึไวเ้สมอวา่การตดิตอ่
กบับรษัิทคูแ่ขง่นัน้จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตทีก่�าหนดวา่ ตอ้ง
ไมม่กีารพดูถงึขอ้มลูเฉพาะ ขอ้มลูทีม่คีวามออ่นไหว หรอืขอ้มลู
เกีย่วกบักลยทุธท์างธรุกจิ ทา่นตอ้งหลกีเลีย่งการตดิตอ่กนัอยา่ง
ไมเ่ป็นทางการหรอืแมแ้ตต่ดิตอ่กนัในงานสงัคมกบับรษัิทคูแ่ขง่ 
หากระหวา่งการประชมุอยา่งเป็นทางการ “ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ
แลว้” กบัคูแ่ขง่ทางการคา้ของบรษัิท และทา่นตระหนักวา่จะมกีาร
อภปิรายกนัถงึประเด็นทีม่คีวามออ่นไหว ขอใหท้า่นทิง้การประชมุ
นัน้เสยีและขอใหม้กีารจดบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุวา่ทา่นได ้
ขอถอนตวัออกจากการประชมุในครัง้นัน้

4.3 - ขา้พเจา้ทราบวา่คูแ่ขง่รายส�าคญัของบรษิทัจะเปิดตวั
ผลติภณัฑใ์หมอ่อกสูต่ลาดในเร็ววนันี ้ซึง่อาจสง่ผลกระทบ
โดยตรงตอ่ยอดจ�าหนา่ยและแผนกลยทุธท์างการตลาดของ
บรษิทั ซึง่บรษิทัตอ้งการทราบขอ้มลูในเรือ่งดงักลา่วใหม้าก
ขึน้ ส�าหรบัเร ือ่งส�าคญัเชน่นี ้บรษิทัสามารถวา่จา้งคนเขา้ไป
คน้หาขอ้มลูจากถงัขยะเพือ่หาขอ้มลูเกีย่วกบัการเปิดตวั
ผลติภณัฑด์งักลา่วของบรษิทัคูแ่ขง่ไดห้รอืไม่

ไม ่พฤตกิรรมดงักลา่วเป็นพฤตกิรรมทีไ่รจ้รรยาบรรณอยา่งยิง่ 
ซึง่อาจท�าใหเ้ราเสือ่มเสยีชือ่เสยีงดา้นคณุธรรม และลอรอีลัไม่
อาจยนิยอมใหม้เีรือ่งดงักลา่วเกดิขึน้ได ้ดงันัน้ บรษัิทจะสามารถ
รวบรวมขอ้มลูของคูแ่ขง่ไดโ้ดยการใชว้ธิทีีไ่มข่ดัตอ่กฎหมาย
เทา่นัน้ วธิดีงักลา่วรวมไปถงึการตรวจสอบผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่
ทางการคา้และการใชแ้หลง่ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยออกสูส่าธารณะ เชน่ 
แผน่พับสง่เสรมิการขายรายงานประจ�าปี การแสดงสนิคา้ของ
บรษัิทคูแ่ขง่ในงานแสดงสนิคา้ และขอ้มลูทางอตุสาหกรรมตา่งๆ 
ทีไ่มไ่ดเ้ป็นการเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะของบรษัิทดงักลา่ว
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4.4 - ในระหวา่งทีไ่ปเยีย่มลกูคา้ ลกูคา้ของขา้พเจา้ไดใ้ห้
ขอ้มลูเกีย่วกบัราคาทีแ่นะน�าและแผนการเปิดตวัสนิคา้ของ
คูแ่ขง่แกข่า้พเจา้ ขา้พเจา้สามารถถามลกูคา้ถงึขอ้มลูเกีย่ว
กบัการจดัรา้นเพือ่การเปิดตวัเหลา่นีไ้ดห้รอืไม่

ทา่นไมค่วรรวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามละเอยีดออ่นของบรษัิทคูแ่ขง่
ทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ (ราคา การเปิดตวัสนิคา้ สว่นแบง่
ทางการตลาด และงบประมาณในการโฆษณา เป็นตน้) ไมว่า่จะมา
จากคูแ่ขง่ของเราโดยตรงหรอืโดยออ้ม เชน่ ผา่นทางลกูคา้ของ
เราเอง การกระท�าเชน่นัน้ท�าใหท้ัง้ลอรอีลัและลกูคา้มคีวามเสีย่ง

4.5 - เมือ่หกเดอืนทีผ่า่นมา ขา้พเจา้ไดจ้า้งพนกังานซึง่เคย
ท�างานใหก้บับรษิทัคูแ่ขง่มากอ่น ซึง่ในขณะน ัน้พนกังานดงั
กลา่วไดร้บัทราบขอ้มลูในการวจิยัส�าคญัหลายอยา่งของ
บรษิทัคูแ่ขง่ อนัทีจ่รงิแลว้ ประสบการณด์งักลา่วคอืเหตผุล
หลกัทีข่า้พเจา้ไดว้า่จา้งใหเ้ธอมาท�างานใหก้บับรษิทั อยา่งไร
ก็ด ีขา้พเจา้แนใ่จวา่ขา้พเจา้มใิหเ้ธอเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็น
ความลบัใหก้บัขา้พเจา้ แตห่ากเลยก�าหนดเวลาแลว้ เธอจะ
สามารถแบง่ปนัขอ้มลูตา่งๆ ไดอ้ยา่งเสรมีใิชห่รอื มเิชน่น ัน้ 
ขา้พเจา้จะรกัษาความลบัทีเ่ธอบอกใหป้ลอดภยัถงึทีส่ดุ

ทา่นไมค่วรท�าเชน่นัน้ เนือ่งจากในการปกป้องความลบัของขอ้มลู
ไมม่กี�าหนดเวลาทีแ่น่นอน การคดัสรรพนักงานเขา้ท�างานของทา่น
ควรตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทกัษะของเธอ และไมใ่ชเ่พราะประวตักิาร
ท�างานใหแ้กบ่รษัิทคูแ่ขง่ในอดตีของเธอ และอาจเป็นการเหมาะ
สมมากกวา่ในการยา้ยเธอไปยงัฝ่ายอืน่ ซึง่เธอจะไมรู่ส้กึกดดนัหรอื
ถกูหลอกลอ่ใหส้ง่ผา่นความรูอ้นัเป็นความลบัทีเ่คยไดล้ว่งรูม้าจาก
การท�างานใหก้บับรษัิทคูแ่ขง่ในอดตี

 ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ:
โปรดอา่นเรือ่ง “วถิกีารแขง่ขนัของเรา”

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการแขง่ขนั 
อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบัผูจ้ดัการ  
ผูอ้�านวยการฝ่ายกฎหมาย ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากร
บคุคล หรอืตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะ
สามารถชว่ยเหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง 
“ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)
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ในฐานะผูน้�าในอตุสาหกรรมเครือ่งส�าอาง เราตอ้งใหค้วามสนใจเรือ่งการขดักนัแหง่ผลประโยชนเ์ป็นพเิศษ พนกังานทกุคนควร
หลกีเลีย่งมใิหผ้ลประโยชนส์ว่นตนมาขดัหรอืแยง้กบัผลประโยชนข์องลอรอีลั
เนือ่งจากความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้สามารถท�าใหช้ือ่เสยีงของลอรอีลัตลอดจนชือ่เสยีงของทา่นมวัหมองได ้ กฎส�าคญัเมือ่ตอ้งจดัการ 

กบัความขดัแยง้ใดๆ หรอืแมแ้ตเ่ร ือ่งทีอ่าจเป็นความขดัแยง้ได ้คอื การเปิดเผยขอ้เท็จจรงิท ัง้หมดอยา่งชดัแจง้ ซึง่เป็นการเปิดให้
มกีารตรวจสอบไดอ้ยา่งเต็มที่่
 

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  เปิดเผยเรือ่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดักนัแหง่ผลประโยชน ์ซึง่
อาจมอีทิธพิลหรอืดเูหมอืนวา่มอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจหรอืการ
ท�างานของทา่นใหแ้กผู่จั้ดการของทา่นรับทราบ (เชน่ สมาชกิใน
ครอบครัวของทา่นท�างานใหก้บับรษัิทซพัพลายเออรข์องบรษัิท) 
หรอืเมือ่เราด�ารงต�าแหน่ง เขา้ไปเกีย่วขอ้งหรอืมผีลประโยชน์
ทางการเงนิในองคก์รทีด่�าเนนิธรุกจิประเภทเดยีวกนั ในบรษัิท
ลกูคา้ บรษัิทซพัพลายเออร ์หรอืบรษัิทหุน้สว่นใดๆ ของลอรอีลั 
ในกรณีทีต่�าแหน่งทีท่า่นด�ารงอยูท่ีล่อรอีลัมอีทิธพิลตอ่ความ
สมัพันธใ์นการด�าเนนิธรุกจิ

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

- ปิดบงัขอ้มลูใดๆ เกีย่วกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชน์

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

5.1 - เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของขา้พเจา้มญีาตหิา่งๆ คน
หนึง่ซึง่ไดม้าท�างานรว่มกนักบัเรา และเพือ่นจากโรงเรยีน
เกา่ของขา้พเจา้คนหนึง่ก็เพิง่เร ิม่ท�างานกบัขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้จงึมคีวามกงัวลเล็กนอ้ยวา่อาจเกดิการขดักนัแหง่
ผลประโยชนข์ ึน้ นโยบายเหลา่นีน้�ามาใชก้บัครอบครวัใกล้
ชดิเทา่น ัน้ หรอืน�ามาใชก้บักรณีนีด้ว้ย

เรือ่งนีท้า่นสามารถตดัสนิใจไดไ้มย่าก กลา่วคอืหากความสมัพันธ์
ดงักลา่วมอีทิธพิลตอ่การปฏบิตังิานของทา่น นโยบายดงักลา่วจะ
น�ามาใชบ้งัคบั และทา่นควรปรกึษาเรือ่งดงักลา่วกบัผูจั้ดการของ
ทา่น ในความเป็นจรงิ สมาชกิในครอบครัวหรอืเพือ่นทีไ่ดท้�างาน 
กบัลอรอีลัอยูก่อ่นนัน้ไมม่อีทิธพิลตอ่การคดัสรรพนักงานที ่
เหมาะสมเขา้ท�างานกบับรษัิท และกระบวนการประเมนิเงนิเดอืน
และผลการปฏบิตังิานของพนักงานนัน้จะตอ้งไดรั้บการด�าเนนิการ
จากบคุคลทีเ่ป็นอสิระทีไ่มม่คีวามสมัพันธ ์ซึง่สถานการณเ์หลา่นีจ้ะ
ไดรั้บการควบคมุบนพืน้ฐานเดยีวกนั เพือ่กอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานและความเป็นธรรมตอ่พนักงานทกุคน

5.2 - ขา้พเจา้มคีวามรูส้กึประทบัใจกบัคณุภาพงานของ
ซพัพลายเออรข์องลอรอีลั ท�าใหข้า้พเจา้ตอ้งการไปลงทนุ
ในบรษิทัดงักลา่ว ในกรณีนีจ้ะท�าใหเ้กดิการขดักนัแหง่ผล
ประโยชน ์หรอืไม่

แมว้า่การลงทนุของทา่นจะหมายถงึการลงทนุดา้นการเงนิเทา่นัน้ 
แตเ่มือ่พจิารณารว่มกบัต�าแหน่งทีท่า่นด�ารงอยูใ่นลอรอีลั อาจกอ่
ใหเ้กดิการขดักนัแหง่ผลประโยชนข์ึน้ได ้ดงันัน้ อทิธพิลตอ่การ
ตดัสนิใจสัง่ซือ้วตัถดุบิ จ�านวนเงนิในการลงทนุ และความส�าคญัใน
ฐานะลกูคา้ของลอรอีลัจงึตอ้งน�ามาพจิารณารว่มดว้ย หนทางเดยีว
ทีจ่ะพสิจูนว์า่เรือ่งดงักลา่วสามารถกระท�าไดห้รอืไมค่อื การน�าเรือ่ง
ดงักลา่วเขา้ปรกึษาอยา่งเปิดเผยกบัผูจั้ดการของทา่น

5.3 - ลกูชายของขา้พเจา้เป็นเจา้ของโรงแรมทอ้งถิน่ช ัน้ดี
โรงแรมหนึง่ ไดใ้หบ้รกิารจดัอาหารกลางวนัและงานเลีย้ง
แกห่ลายบรษิทัในละแวกน ัน้ โรงแรมดงักลา่วจงึถอืเป็นอกี
ทางเลอืกหนึง่ เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบถงึความคุม้คา่ดา้น
ราคาและคณุภาพ ขา้พเจา้สามารถจองใชบ้รกิารโรงแรม 
ดงักลา่วไดห้รอืไม่

หากราคาทีไ่ดรั้บเป็นทีน่่าพอใจและสถานทีนั่น้มชีือ่เสยีง เพยีง
พอ บรษัิทอาจจัดงานตา่งๆทีโ่รงแรมนัน้ได ้อยา่งไรกต็าม ในกรณี
นี ้ทา่นไมม่สีทิธเิด็ดขาดทีจ่ะตดัสนิใจในประเด็นดงักลา่ว เนือ่งจาก
มกีารขดักนัแหง่ผลประโยชนเ์กดิขึน้ ในกรณีทีส่มาชกิในครอบครัว
ท�างานใหก้บัซพัพลายเออรห์รอืหุน้สว่น ทางธรุกจิของบรษัิท ทา่น
ควรเปิดเผยขอ้เท็จจรงิดงักลา่วใหผู้จั้ดการของทา่นทราบ เพือ่ที่
เขาหรอืเธอจะสามารถคดิหาวธิ ีการรับมอืกบัสถานการณนั์น้ๆ เพือ่
มใิหท้า่นรูส้กึล�าบากใจได ้

5.4 - ในเวลาวา่งของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ด�ารงต�าแหนง่เป็นรอง
ประธานกรรมการของสมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภคแหง่ชาต ิซึง่
ขา้พเจา้ไดร้บัเกยีรตใิหด้�ารงต�าแหนง่ดงักลา่วมาเป็นระยะเวลา
หลายปีแลว้ ปจัจบุนั ทางสมาคมไดม้กีารวางแนวทางในการ
ออกขอ้บงัคบัใหม ่ซึง่ขา้พเจา้คดิวา่จะกอ่ใหเ้กดิอปุสรรคใน
การด�าเนนิธรุกจิของลอรอีลั ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

ลอรอีลัใหค้วามเคารพกบัสทิธสิว่นบคุคลของพนักงานทกุคนเสมอ 
และมคีวามเห็นวา่พนักงานอาจสามารถสรา้งประโยชนใ์หแ้กส่งัคม
ผา่นทางสมาคมหรอืองคก์รการกศุลได ้อยา่งไรกต็าม ทา่นควร 
เปิดเผยความสมัพันธข์องทา่นตอ่องคก์รดงักลา่วกบัผูจั้ดการใน
กรณีทีท่า่นเห็นวา่อาจเกดิผลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องลอรอีลั
ได ้ผูจั้ดการของทา่นหรอืผูจั้ดการฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคลของ
ทา่นจะสามารถใหค้�าแนะน�าทีเ่หมาะสมตอ่ไปได ้ในกรณีนี ้ทา่น
ควรแจง้เพือ่นรว่มงานของทา่นในสมาคม และขอถอนตวัออกจาก
การเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในการรณรงคใ์หม้กีารออกขอ้บงัคบั 
ดงักลา่ว

5.5 - ภรรยาของขา้พเจา้ท�างานในบรษิทัคูแ่ขง่หนึง่ของลอรอีลั 
แตเ่ราไมพ่ดูคยุกนัเร ือ่งงานเมือ่ใชเ้วลาอยูด่ว้ยกนัทีบ่า้น และ
ขา้พเจา้ไมเ่ห็นวา่บรษิทัจะไดร้บัผลกระทบใดจากการทีภ่รรยา
ของขา้พเจา้ท�างานในบรษิทัคูแ่ขง่ ถงึกระน ัน้ เพือ่นรว่มงาน
ของขา้พเจา้บางคนใหค้�าแนะน�าวา่ขา้พเจา้ควรจดัการในเรือ่ง
ดงักลา่ว ในกรณีนีข้า้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

จากทีท่า่นกลา่วมา อาจท�าใหเ้กดิการขดักนัแหง่ผลประโยชนข์ึน้
ได ้และเพือ่เป็นการปกป้องทัง้ตวัทา่นและบรษัิท ทา่นจ�าเป็นตอ้ง
เปิดเผยขอ้เท็จจรงิทัง้หมดใหผู้จั้ดการ หรอื ผูจั้ดการฝ่ายบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลทราบ อกีทัง้ ทา่นและภรรยาควรมแีนวทางป้องกนั
เพือ่รักษาความลบัของทัง้สองบรษัิทเอาไว ้

ในฐานะองค์กรธุรกิจ

การขดักนั

แหง่ผลประโยชน์
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5.6 - เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของขา้พเจา้ไดค้บหากบัผูใ้ต ้
บงัคบับญัชาของเขามาเป็นระยะเวลาหลายเดอืนแลว้ พวก
เขาคอ่นขา้งระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่เมือ่อยู ่ณ ทีท่�างาน แต่
ก็มคีนรูเ้ร ือ่งในทีส่ดุ ขา้พเจา้ไมส่มควรทีจ่ะรูเ้ร ือ่งดงักลา่ว
อยา่งเป็นทางการเลย มขีา่วลอืตางๆ เกดิขึน้ แนน่อนวา่
ขา้พเจา้คอยจบัตาดเูพือ่ใหแ้นใ่จวา่ไมม่กีารเลอืกทีร่กัมกัที่
ชงัเกดิขึน้ แตถ่า้หากวา่พวกเขาเลกิกนัและเกดิเร ือ่งอือ้ฉาว
ขึน้ละ่ ขา้พเจา้ควรจดัการอยา่งไรกบัเร ือ่งนี้

กรณีดงักลา่วเป็นเรือ่งทีอ่อ่นไหวและมคีวามซบัซอ้นมาก ทีล่อรอีลั 
เราใหค้วามเคารพตอ่สทิธใินการด�าเนนิชวีติสว่นตวัของพนักงาน
ทกุคน ดงันัน้ บรษัิทไมจ่�าเป็นตอ้งรับรูเ้กีย่วกบัความสมัพันธด์า้น
ความรักของพนักงาน อยา่งไรกต็าม บรษัิทจะใหค้วามส�าคญักบั
ความสมัพันธใ์นการท�างานของทัง้คูต่ามความเหมาะสม ซึง่ก็
คอืเมือ่ฝ่ายหนึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของอกีฝ่ายหนึง่ หรอือยู่
ในต�าแหน่งของผูม้อี�านาจหรอืควบคมุอกีฝ่ายหนึง่ สถานการณ์
ตวัอยา่งชีใ้หเ้ห็นถงึการขดักนัแหง่ผลประโยชน ์กลา่วคอื ผูจั้ดการ
ไมส่ามารถตดัสนิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา เนือ่งจาก
มคีวามสมัพันธด์า้นความรักเขา้มาเกีย่วขอ้ง ทา่นควรปรกึษาเรือ่ง
ดงักลา่วกบัหวัหนา้งานหรอืผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคลเพือ่
ปรกึษาวธิกีารจัดการกบัสถานการณด์งักลา่ว ในทางทฤษฎแีลว้  
ไมเ่พือ่นรว่มงานของทา่นกต็อ้งเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของเขาทีต่อ้ง
เปลีย่นงาน กระนัน้ ทางบรษัิทตอ้งพยายามด�าเนนิการใหเ้กดิความ
ถกูตอ้งและเป็นธรรม

5.7 -พนกังานของลอรอีลัสามารถมบีล็อกความงามสว่นตวั 
ไดห้รอืไม่

ดเูหมอืนจะเป็นเรือ่งยากส�าหรับพนักงานของลอรอีลัทีจ่ะมสีว่นรว่ม
ในบล็อกประเภทนี ้เนือ่งจากพนักงานไมส่ามารถวจิารณผ์ลติภณัฑ์
ของเราดว้ยเหตผุลดา้นความจงรักภกัด ีและไมส่ามารถวจิารณ์
ผลติภณัฑข์องบรษัิทคูแ่ขง่ไดเ้ชน่กนัเพราะอาจเป็นวธิกีารทีไ่ม่
ยตุธิรรม บล็อกเหลา่นีจ้ะมปีระโยชนห์ากแสดงถงึความคดิเห็นของ
ผูบ้รโิภคอยา่งแทจ้รงิเทา่นัน้ ทา่นตอ้งไมป่ลอ่ยใหต้นเองเสีย่งตอ่
การวจิารณ ์หรอืถกูกลา่วหาวา่มอีทิธพิลตอ่การโตแ้ยง้ หรอืขาด
ความโปรง่ใส

 ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ:
โปรดอา่นนโยบายในเรือ่ง “การจา้งงานญาตหิรอืเพือ่น”

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการขดักนัแหง่
ผลประโยชน ์อยา่เก็บปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบั
ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล หรอืตวัแทน
ดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและ
ใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: 
การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)
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การแลกเปลีย่นของก�านลัและการใหค้วามบนัเทงิบางอยา่งแกก่นัน ัน้ เป็นเครือ่งมอืชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจและสรา้งความสมัพนัธ์
ทีด่รีะหวา่งกนั แตก่ารกระท�าดงักลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิการขดักนัแหง่ผลประโยชนร์ะหวา่งประโยชนส์ว่นตนและหนา้ทีค่วามรบัผดิ
ชอบได ้ ดงัน ัน้ ในการรบัหรอืใหข้องก�านลัหรอืความบนัเทงิใดๆ “กฎส�าคญั” คอื การเปิดเผยขอ้มลูท ัง้หมดใหผู้จ้ดัการของทา่น
ทราบ อยูใ่นขอบเขตทีเ่หมาะสม และถามตวัเองอยูเ่สมอวา่สาธารณชนจะมองเรือ่งนีอ้ยา่งไร
 

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ของก�านัลและความบนัเทงิทัง้หมดทีม่กีารเสนอ
มานัน้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณของลอรอีลั

+  ท�าใหแ้น่ใจวา่ในการสรา้งความสมัพันธท์างธรุกจิใหม่ๆ  ทกุฝ่าย
ตา่งทราบและเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัใินเรือ่งการรับของก�านัล
และความบนัเทงิของลอรอีลัเรยีบรอ้ยแลว้ ในทางกลบักนั ทา่น
ตอ้งท�าความเขา้ใจในเรือ่งการรับของก�านัลและความบนัเทงิของ
บรษัิททีเ่ป็นหุน้สว่นทางธรุกจิดว้ย เพือ่มใิหเ้กดิความเขา้ใจผดิขึน้
ในอนาคต

+  เมือ่ทา่นไดรั้บของก�านัลหรอืความบนัเทงิใดๆ แลว้ ใหเ้ปิด
เผยเรือ่งดงักลา่วแกผู่จั้ดการของทา่นทนัท ีและใหป้ฏบิตัติาม
กระบวนการภายในทีม่กีารเปิดเผย หากจ�าเป็น

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  รับของก�านัลหรอืรว่มงานจัดเลีย้งใดๆ เวน้แตจ่ะเป็นไปเพือ่การ 
สง่เสรมิภาพลกัษณข์องบรษัิทในมลูคา่ทีไ่มม่ากจนเกนิไป

-  รับหรอืใหข้องก�านัลเป็นเงนิสด

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

6.1 - ขา้พเจา้สามารถมอบบตัรชมคอนเสริต์ทีข่า้พเจา้ไม่
สามารถไปรว่มไดใ้หก้บัลกูคา้ของลอรอีลัไดห้รอืไม่

ลอรอีลัไดจั้ดใหม้บีคุคลทีท่�าหนา้ทีป่ระสานงานทางธรุกจิกบัลกูคา้
ซึง่ไดด้แูลเรือ่งกจิกรรมนอกสถานทีอ่ยูแ่ลว้ ดงันัน้ หลกัการขอให ้
เป็นไปตามการรับของก�านัล หรอืความบนัเทงิจากซพัพลายเออร์
ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ อยา่งไรกด็ ีการกระท�าดงักลา่วสามารถ
กระท�าไดต้อ่เมือ่เหตผุลในการใหนั้น้ สมเหตสุมผล เป็นปกตแิละ
เป็นธรรมเนยีมในการด�าเนนิธรุกจิ ทีส่�าคญัผูใ้หข้องก�านัลดงักลา่ว
ตอ้งปรากฏตวัอยูใ่นสถานการณนั์น้ดว้ย

6.2 - เราเพิง่เจรจาปิดขอ้ตกลงกบัลกูคา้รายใหมไ่ดส้�าเร็จ 
ผูจ้ดัการฝ่ายขายแนะน�าใหพ้าลกูคา้รายน ัน้ไปฉลองการจดั
งานทีค่ลบั จนกระท ัง่ขา้พเจา้พบวา่คลบัดงักลา่วเป็นคลบั
ทีม่กีารเตน้โชวท์ ีไ่มเ่หมาะสม ขา้พเจา้รูส้กึกระอกักระอว่น
ใจเป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดเ้สนอความบนัเทงิรปูแบบนีใ้หก้บัลกูคา้ 
ขา้พเจา้คดิมากไปหรอืไม่

ความบนัเทงิทีพ่นักงานเสนอใหแ้กล่กูคา้นัน้ นอกจากจะตอ้งมคีวาม
สมเหตสุมผลแลว้ ยงัจะตอ้งเป็นทีย่อมรับอกีดว้ย คลบัดงักลา่วไม่
เพยีงแตข่ดัตอ่หลกัจติวญิญาณแหง่ลอรอีลัเทา่นัน้ แตย่งัอาจท�าให ้
ลกูคา้รูส้กึไมส่บายใจ ซึง่ความรูส้กึนีอ้าจรวมไปถงึเพือ่นรว่มงานคน
อืน่ๆ ของทา่นทีไ่ดไ้ปสมัผัสมาดว้ย ดงันัน้ ทา่นควรชีแ้จงผูจั้ดการ
ฝ่ายขายใหท้ราบถงึเรือ่งดงักลา่วเพือ่หาสถานทีอ่ืน่ทีเ่หมาะสมตอ่ไป 
ซึง่ตอ่ไปจะสง่ผลดตีอ่ภาพลกัษณข์องบรษัิทอยา่งแน่นอน

6.3 - ในการจ�าหนา่ยสนิคา้ทีเ่กา่ใหห้มดไป ซพัพลายเออรเ์สนอ
สว่นลดใหข้า้พเจา้ 15% เป็นการสว่นตวั ขา้พเจา้สามารถรบั 
ขอ้เสนอน ัน้ไดห้รอืไม่

ทา่นตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดการของทา่นทราบถงึสว่นลดใดๆ ที ่
ซพัพลายเออรเ์สนอให ้หากไมใ่ชส่ว่นลดทีล่อรอีลัไดต้กลงกบั
ซพัพลายเออรไ์วเ้ป็นกรณีพเิศษแลว้

6.4 - ในหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ตอ้งจดัให้
มกีารประชุมทางธรุกจิ การสมัมนานอกสถานที ่และการประชุม
มากมาย โรงแรมทีข่า้พเจา้มกัใชบ้รกิารในการจองหอ้งใหก้บั
พนกังานของลอรอีลัเป็นประจ�าไดย้ ืน่ขอ้เสนอหอ้งพกัฟรใีหแ้ก่
บดิามารดาของขา้พเจา้ในโอกาสครบรอบวนัแตง่งานของทา่น
ท ัง้สอง ซึง่เป็นขอ้เสนอทีย่อดเยีย่มมาก ขา้พเจา้สามารถรบั 
ขอ้เสนอน ัน้ไดห้รอืไม่

ไม ่ถงึแมว้า่ทา่นจะไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผลประโยชนจ์ากขอ้เสนอนัน้เอง 
แตก่ารรับของก�านัลดงักลา่วอาจสง่อทิธพิลตอ่การตดัสนิใจของ
ทา่นในการเลอืกโรงแรมใหล้อรอีลัในครัง้ตอ่ไปได ้แมแ้ตล่กัษณะ
ทีด่เูหมอืนเป็นการขดักนัแหง่ผลประโยชนก์เ็ป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม
และไมค่วรปฏบิตั ิขอใหท้า่นปฏเิสธผูเ้สนอไปโดยชีแ้จงเหตผุลให ้
ชดัเจนในการกระท�าเชน่นัน้

6.5 - ซพัพลายเออรผ์ูห้น ึง่ไดม้อบกระเชา้สนิคา้ของเขาให้
แกข่า้พเจา้จ�านวนมาก ซึง่ขา้พเจา้ทราบดวีา่ไมไ่ดท้�าใหเ้ขา
เดอืดรอ้นเรือ่งคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด ดงัน ัน้ ขา้พเจา้ควรรบัหรอื
สามารถรบัขอ้เสนอน ัน้ไดห้รอืไม่

ทา่นควรกลา่วขอบคณุในความเอือ้เฟ้ือของซพัพลายเออร ์และกลา่ว
ปฏเิสธไปอยา่งสภุาพ ทา่นสามารถรับของก�านัลและค�าเชญิซึง่แสดง
ใหเ้ห็นถงึคณุคา่ในตวัมนัอยา่งชดัเจนเทา่นัน้ ตวัอยา่งเชน่ ผลติภณัฑ์
ทีม่ตีราสนิคา้ของบรษัิทซพัพลายเออรป์รากฎอยู ่หรอืชอ็คโกแล็ต
หนึง่กลอ่งนัน้ถอืเป็นเรือ่งปกต ิหากทา่นเกรงวา่การปฏเิสธดงักลา่ว
จะท�าใหเ้กดิความเสยีน�้าใจตอ่กนั ขอใหท้า่นไปปรกึษาเรือ่งดงักลา่ว
กบัผูจั้ดการของทา่นเพือ่หาแนวทางการพดูทีเ่หมาะสมตอ่ไป

6.6 - ขา้พเจา้ก�าลงัเจรจาเพือ่เพิม่พืน้ทีบ่นช ัน้วางสนิคา้กบั
ลกูคา้รายหนึง่อยู ่ผูท้ ีข่า้พเจา้ตดิตอ่ดว้ยปฏเิสธทีจ่ะตรวจ
สอบขอ้เสนอของเรา โดยแยง้วา่บรษิทัทีเ่ป็นคูแ่ขง่ของเรา
น ัน้ “ใหข้อ้เสนอทีด่กีวา่” ส�าหรบัเขา ขา้พเจา้รูส้กึวา่เขา
ตอ้งการของก�านลัจากขา้พเจา้ แตเ่ขาก็ไมไ่ดข้ออะไรที่
เฉพาะเจาะจง

แจง้ขอ้สงสยัของทา่นใหผู้จั้ดการของคณุทราบ ทา่นอาจจ�าเป็น
ตอ้งปรกึษากบัผูจั้ดการของลกูคา้รายนัน้ดว้ย เนือ่งจากพวกเขาไม่
น่าจะสง่เสรมิใหพ้นักงานของตนมพีฤตกิรรมเชน่นี ้อยา่เปิดโอกาส
ใหส้ิง่ลอ่ใจ ไมว่า่ในสถานการณใ์ดๆ การเจรจาทีด่กีบัลกูคา้ของ
เรานัน้เป็นไปตามคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละนโยบายดา้นราคา
ของเรา และไมไ่ดเ้ป็นไปตามความสามารถของเราในการมอบของ
ก�านัลใหแ้กพ่นักงานของพวกเขา

 ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
โปรดอา่นเรือ่ง “วถิกีารซือ้ของเรา” และ “วถิกีารป้องกนัการทจุรติ
ของเรา” รวมไปถงึนโยบายเกีย่วกบัของก�านลัและความบนัเทงิใน 
ทอ้งถิน่ของทา่น

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัของก�านัลและ
ความบนัเทงิ อยา่เก็บปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบั
ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล หรอืตวัแทน
ดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและ
ใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: 
การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ในฐานะองคก์รธรุกจิ

การรับของก�านัล

และความบนัเทงิ
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การทจุรติเป็นการกระท�าอนันา่รงัเกยีจ และขดัตอ่จติวญิญาณแหง่ลอรอีลั การกระท�าดงักลา่วเป็นอนัตรายตอ่สงัคมทีเ่ราด�าเนนิ
ธุรกจิอยู ่ และสรา้งความเสยีหายใหบ้รษิทั การทจุรติถอืเป็นเรือ่งตอ้งหา้มในทกุประเทศทีเ่ราด�าเนนิธุรกจิอยู ่ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เมือ่มตีวัแทนจากบคุคลทีม่อี�านาจรฐัเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย เรามนีโยบายหา้มทจุรติโดยเด็ดขาด ซึง่รวมถงึ “การใหค้า่อ�านวย
ความสะดวก” หรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีไ่ดจ้า่ยไปเพือ่เรง่รดัใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัด�าเนนิธุระของตนใหร้วดเร็วขึน้ เชน่ การออกใบ
อนญุาต หรอืการปลอ่ยสนิคา้ในอารกัขาของเจา้หนา้ทีท่างศลุกากร
 

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  ท�าใหแ้น่ใจวา่หุน้สว่นทางธรุกจิและคนกลางของเราไดรั้บทราบ
ถงึมาตรฐานของเรา และมหีนา้ทีเ่คารพมาตรฐานเหลา่นัน้เป็น
พเิศษเมือ่พวกเขาเป็นตวัแทนของเราในประเทศทีม่คีวามเสีย่ง
ดา้นการทจุรติสงู

+  แจง้ใหผู้จั้ดการและกรรมการผูจั้ดการประจ�าประเทศของทา่น 
หรอืสมาชกิคณะกรรมการบรหิารของกลุม่ทราบโดยทนัท ีหาก
ทา่นรับรูถ้งึการกระท�าใดๆ ทีอ่าจขดัแยง้ตอ่นโยบายการป้องกนั
การทจุรติของเรา

+  แจง้ใหก้รรมการผูจั้ดการประจ�าประเทศของทา่น หรอืสมาชกิ 
คณะกรรมการบรหิารของกลุม่ทราบโดยทนัท ีหากพบกบัการ 
รดีไถหรอืความพยายามในการรดีไถ เชน่ การช�าระเงนิหรอืของ 
มคีา่ใดๆ เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายตอ่พนักงานหรอืตวัแทน 
ของลอรอีลัทีจ่ะเกดิขึน้โดยทนัท ีและบนัทกึการรอ้งขอนีไ้วเ้ป็น
หลกัฐานทัง้หมด

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  เสนอ สญัญา หรอืใหเ้งนิ ซึง่รวมถงึคา่อ�านวยความสะดวกหรอืสิง่มี
คา่ใดๆ (ของก�านัล ความบนัเทงิ เป็นตน้) แกต่วัแทนจากบคุคลทีม่ี
อ�านาจรัฐ พรรคการเมอืงหรอืนักการเมอืง สหภาพแรงงานหรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในสหภาพแรงงาน

-  เสนอ สญัญา หรอืใหเ้งนิ ซึง่รวมถงึคา่อ�านวยความสะดวกหรอื
สิง่มคีา่ใดๆ (ของก�านัล ความบนัเทงิ เป็นตน้) แกอ่งคก์รการกศุล
หรอืองคก์รทีล่กัษณะคลา้ยคลงึกนั โดยมเีป้าหมายวา่ลอรอีลัจะ
ไดรั้บผลประโยชนใ์ดๆ จากตวัแทนจากบคุคลทีม่อี�านาจรัฐ หรอื
พรรคการเมอืง หรอืสหภาพแรงงาน

-  เสนอ สญัญา หรอืใหเ้งนิหรอืสิง่มคีา่ใดๆ (ของก�านัล ความบนัเทงิ 
เป็นตน้) แกพ่นักงานหรอืตวัแทนของบรษัิทอืน่ทีอ่าจชกัน�าใหพ้วก
เขาฝ่าฝืนหนา้ทีใ่นการจงรักภกัดตีอ่บรษัิทของตน

-  รับหรอืเรยีกรอ้งเงนิหรอืสิง่มคีา่ใดๆ (ของก�านัล ความบนัเทงิ 
เป็นตน้) ทีอ่าจชกัน�าใหพ้วกเราฝ่าฝืนหนา้ทีใ่นการจงรักภกัดตีอ่
ลอรอีลั หรอืถกูเขา้ใจวา่มอีทิธพิลตอ่ความสมัพันธใ์นการด�าเนนิ
ธรุกจิ

-  ไมอ่าศยับคุคลทีส่ามในการด�าเนนิการบางอยา่งทีเ่ราไมไ่ดรั้บ
อนุญาตใหด้�าเนนิการ หรอืทีไ่มอ่นุญาตใหต้นเองด�าเนนิการเชน่นัน้
โดยตรง ซึง่หมายความวา่เราจ�าเป็นตอ้งใหค้วามใสใ่จเป็นพเิศษ
ในการเลอืกและการควบคมุผูรั้บเหมา ตวัแทน และหุน้สว่นทาง
ธรุกจิตา่งๆ ของเรา

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

7.1 - ขา้พเจา้ไดร้บัค�าแนะน�าใหจ้า้ง “ทีป่รกึษา” ซึง่เป็นคน
ทอ้งถิน่เพือ่มาชว่ยใหก้ระบวนการขออนญุาตทีจ่�าเป็นจาก
รฐับาลตา่งประเทศส�าเร็จ ซึง่ทีป่รกึษาผูน้ ัน้แจง้ถงึความ
ตอ้งการคา่นายหนา้จ�านวนไมน่อ้ย และใหค้�าม ัน่วา่เขาจะน�า
เงนิดงักลา่วไป “ชว่ยผา่นกระบวนการตา่งๆ” ให ้การทีเ่รา
ไมท่ราบวา่เขาจะน�าเงนิทีไ่ดไ้ปใชใ้นทศิทางใด เราจ�าเป็น
ตอ้งกงัวลถงึประเด็นนีห้รอืไม่

ใช ่ในกรณีทีท่า่นมคีวามสงสยัวา่ตวัแทนก�าลงัมพีฤตกิรรมทีไ่ม่
เหมาะสม ทา่นตอ้งยงัไมจ่า่ยคา่นายหนา้หรอืเงนิคา่อืน่ๆ จนกวา่ 
จะแน่ใจวา่เงนิทีจ่ะจา่ยไปนัน้ไดถ้กูน�าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

7.2 - ขา้พเจา้ก�าลงัสรา้งส�านกังานแหง่ใหม ่และเจา้หนา้ทีร่ฐั
เรยีกเงนิคา่บ�าเหน็จจากขา้พเจา้กอ่นจงึจะยนิยอมตดิต ัง้สาย
โทรศพัทใ์หแ้กข่า้พเจา้ ขา้พเจา้ตอ้งจา่ยเงนิจ�านวนนีห้รอืไม่

ไม ่ในกรณีนีห้ากจ�านวนเงนิดงักลา่วมใิชค่า่ธรรมเนยีมการตดิตัง้ที่
ถกูตอ้งตามกฎหมาย ทา่นไมต่อ้งจา่ยเงนิดงักลา่วใหแ้กเ่จา้หนา้ที่
ของรัฐ

7.3 - ขา้พเจา้ก�าลงัอยูใ่นกระบวนการของการจดัหาสนิคา้
ของเราใหแ้กล่กูคา้รายใหม ่ทีป่รกึษาซึง่ท�างานใหแ้กล่กูคา้
รายนีต้ดิตอ่ขา้พเจา้และบอกวา่เขาสามารถชว่ยขา้พเจา้ได้
โดยการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัเกีย่วกบัลกูคา้รายนี้

ทา่นตอ้งปฏเิสธขอ้เสนอนีแ้ละแจง้ใหผู้จั้ดการของทา่นทราบ 
นอกจากนี ้ทา่นอาจจ�าเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ของทา่นทราบวา่มี
บคุคลทีส่ามก�าลงัพยายามขายขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลกูคา้ให ้
แกท่า่น

 ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
โปรดอา่นเรือ่ง “วถิกีารป้องกนัการทจุรติของเรา”

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการตดิสนิบน
และคา่อ�านวยความสะดวก อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง  
ทา่นควรปรกึษากบัผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุภายใน  
ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิ ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย ผูจ้ดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืตวัแทน
ดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและ
ใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “การรับของก�านัลและ
ความบนัเทงิ” และ “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: การพดูถงึปัญหาที่
เกดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

การตดิสนิบน 

และคา่อ�านวยความสะดวก
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ขอ้มลูเป็นสิง่ทีม่คีา่ การเปิดเผยขอ้มลูภายในโดยมไิดร้บัอนญุาต อาจน�าไปสูก่ารสญูเสยีมลูคา่ และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่
ลอรอีลั ดงัน ัน้เราตอ้งท�าใหแ้นใ่จวา่มกีารปกป้องขอ้มลูภายในตามกฎเกณฑข์องกลุม่ในเรือ่งนีอ้ยา่งเขม้งวด ผูท้ ีส่ามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูอนัเป็นความลบัซึง่เป็นของหุน้สว่นทางธุรกจิกบับรษิทัน ัน้ตกอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัทีจ่ะตอ้งรกัษาขอ้มลูลบัดงักลา่วไวอ้ยา่งดี
มใิหแ้พรง่พรายออกไป
 

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  จ�ากดัการเผยแพรข่อ้มลูภายในไวแ้ตเ่พยีงผูเ้กีย่วขอ้งที ่“จ�าเป็น
ทีจ่ะตอ้งรู”้ ทีจ่ะรับรูข้อ้มลูดงักลา่วเพือ่ปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้กล่อรอีลั
เทา่นัน้

+  คอยตดิตามขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบักฎเกณฑข์องลอรอีลัในเรือ่งการ
จัดการขอ้มลู

+  ท�าใหแ้น่ใจวา่ไดเ้กบ็รักษาบนัทกึซึง่เป็นความลบัตา่งๆ ของ
พนักงาน ผูบ้รโิภค ลกูคา้ และซพัพลายเออรไ์วเ้ป็นอยา่งด ีทัง้ใน
รปูแบบของกระดาษและสือ่อเิล็กทรอนกิส์

+  กอ่นทีจ่ะแบง่ปันขอ้มลูภายในกบับคุคลทีส่าม ซึง่อยูภ่ายนอก 
ลอรอีลั (ซึง่รวมถงึ สมาชกิในครอบครัวของทา่น หรอืเมือ่ใชส้ือ่
ทางสงัคมออนไลน)์ โปรดตรวจสอบวา่ทา่นมสีทิธิใ์นการสือ่สาร
เรือ่งใดบา้ง

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  ปรกึษาหรอืท�างานโดยอาศยัขอ้มลูภายในในทีส่าธารณะ ซึง่อาจมี
บคุคลภายนอกไดย้นิหรอืรับรูไ้ด ้

-  เปิดเผยขอ้มลูภายในของอดตีพนักงาน

-  เก็บขอ้มลูภายในใดๆ (ซึง่รวมถงึส�าเนาของเอกสารตน้ฉบบั
ทัง้หมด) เอาไว ้เมือ่พน้สภาพการเป็นพนักงานของลอรอีลั

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

8.1 - เพือ่นของขา้พเจา้สอบถามขา้พเจา้เกีย่วกบัการท�างานใน
ลอรอีลัเสมอ เชน่ พวกเขาอยากรูส้ว่นประกอบของผลติภณัฑ ์
และการวางผลติภณัฑต์วัใหมอ่อกจ�าหนา่ย ซึง่โดยสายงานของ
ขา้พเจา้ ท�าใหข้า้พเจา้ทราบเรือ่งดงักลา่วเป็นอยา่งด ีขา้พเจา้
จะสามารถบอกเพือ่นของขา้พเจา้ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด

ขอ้มลูทกุประเภท (ลายลกัษณอ์กัษร ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ค�าพดู 
หรอืในรปูแบบอืน่ใด) ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มไ่ดม้กีารเปิดเผยออกสู ่
สาธารณชน และเป็นขอ้มลูทีท่า่นสามารถเขา้ถงึไดจ้ากการเป็น
พนักงานของลอรอีลัถอืเป็นเรือ่งภายใน ดงันัน้ การเปิดเผยขอ้มลู
ดงักลา่วของบรษัิท แมแ้ตก่บัเพือ่นสนทิของทา่นกนั็บเป็นเรือ่งที่
ไมเ่หมาะสม เนือ่งจากการบอกกลา่วนัน้อาจท�าใหล้อรอีลัเกดิ 
ความเสยีหายในการด�าเนนิธรุกจิได ้

8.2 - ทกุวนันี ้เราอาศยัอยูใ่นโลกทีก่ารตดิตอ่สือ่สารเป็น
เรือ่งงา่ยขึน้และไรข้ดีจ�ากดัในการปฏวิตัขิองยคุดจิติอลนี ้ซึง่
ทา้ทายหลกัการของการรกัษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบัซึง่รวม
อยูใ่นจรรยาบรรณของเรา

เป็นเรือ่งจรงิทีก่ารรักษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบันัน้กลายเป็นเรือ่ง
ยากขึน้เรือ่ยๆ ในโลกยคุดจิติอล แตก่ารด�าเนนิการเชน่นัน้กก็ลาย
เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากขึน้เชน่กนั ทกุคนจ�าเป็นตอ้งท�าความคุน้เคย
กบักฎเกณฑข์องลอรอีลัในเรือ่งนี ้ซ ึง่กค็อืการใชส้ือ่ทางสงัคม
ออนไลน ์ขอ้มลู และเทคโนโลยใีนการตดิตอ่สือ่สารอยา่งเหมาะสม

8.3 - ในวนัถดัมา ขา้พเจา้มหีนา้ทีน่�าลกูคา้คนส�าคญัของ
บรษิทัเขา้ประชุม ระหวา่งทางไปหอ้งประชุม พวกเราไดเ้ดนิ
ผา่นหอ้งท�างานของเพือ่นรว่มงานคนหนึง่ ซึง่เปิดประตทู ิง้ไว ้
และก�าลงัสนทนาทางโทรศพัทก์บัลกูคา้อกีรายหนึง่เกีย่วกบั
เง ือ่นไขทางราคา ท�าใหข้า้พเจา้ไดย้นิบทสนทนาทีเ่พือ่นรว่ม
งานก�าลงัเสนอราคาพเิศษใหแ้กล่กูคา้ของเขาตอ่หนา้ลกูคา้
คนส�าคญัของบรษิทั เพือ่นรว่มงานของขา้พเจา้ควรมคีวาม
ระมดัระวงัมากกวา่นีห้รอืไม่

พนักงานทกุคนควรตอ้งปฏบิตัติามมาตรการทีจ่�าเป็นในการปกป้อง
ขอ้มลูอนัเป็นความลบั รวมทัง้ขณะทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นสถานที่
ท�างานดว้ย เชน่ การปฏบิตัติามนโยบาย “การไมว่างเอกสาร
ส�าคญัไวบ้นโตะ๊” โดยเกบ็แฟ้มใหเ้รยีบรอ้ย เปลีย่นรหสัผา่นอยา่ง
สม�า่เสมอ และระมดัระวงัในขณะทีส่นทนาทางโทรศพัท ์เนือ่งจาก
ทา่นไมอ่าจรูไ้ดเ้ลยวา่ใครทีอ่าจมาไดย้นิบทสนทนาของทา่น หรอื
แมแ้ตร่ะหวา่งพนักงานของลอรอีลัดว้ยกนัเอง การเปิดเผยขอ้มลู 
กค็วรมขีอบเขตจ�ากดัอยูเ่พยีงสิง่ที ่“จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งรู”้ เทา่นัน้

8.4 - เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของขา้พเจา้ทีไ่ดอ้อกจากลอรอีลัไป
แลว้บอกกบัขา้พเจา้วา่เขาเพิง่นกึขึน้ไดว้า่เขายงัมเีอกสารภาย
ในของลอรอีลัอยูท่ ีบ่า้น ขา้พเจา้ควรใหค้�าแนะน�าเขาอยา่งไร

หากเอกสารเหลา่นีเ้ป็นส�าเนา ทา่นควรขอใหเ้ขาท�าลายทิง้ แตห่าก
เอกสารเหลา่นัน้เป็นตน้ฉบบั เขาจะตอ้งสง่เอกสารเหลา่นัน้ใหแ้ก ่
พนักงานของลอรอีลัทีไ่ดรั้บมอบอ�านาจใหส้ามารถรับขอ้มลูเหลา่
นัน้ได ้โปรดปรกึษาผูจั้ดการของทา่นเพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได ้
ด�าเนนิการอยา่งถกูตอ้ง

 ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
โปรดอา่นเรือ่ง “วถิกีารซือ้ของเรา” ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธข์อง
เราทีม่กีบัซพัพลายเออร ์และ “วถิกีารแขง่ขนัของเรา” ซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัความสมัพนัธข์องเราทีม่กีบัคูแ่ขง่และลกูคา้

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการรักษา
ขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั อยา่เก็บปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควร
ปรกึษากบัผูจ้ดัการ ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอื
ตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ย
เหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มี
ความกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ในฐานะองค์กรธุรกิจ

ขอ้มลู

อนัเป็นความลบั



วถิกีารท�างานของเรา

21

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  ตัง้มัน่ทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีค่วามรับผดิชอบของตนเพือ่ประโยชนส์งูสดุ
ของลอรอีลั

+  แสดงใหเ้ห็นถงึหลกัจรรยาบรรณของลอรอีลัในการปฏบิตังิานและ
ตดิตอ่สือ่สาร

+  ไมท่�าใหเ้กดิความสบัสนใดๆ ระหวา่งความคดิเห็นหรอืผลประโยชน์
สว่นตวัของทา่นกบัของบรษัิท

+  หลกีเลีย่งการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัเพือ่นรวมงานและสถานที่
ท�างานในเว็บไซตท์ีเ่กีย่วกบัการพัฒนาอาชพี (เชน่ LinkedIn)

+  แสดงตนวา่เป็นพนักงานของลอรอีลัเสมอเมือ่ทา่นใชส้ือ่ทางสงัคม
ออนไลน ์เป็นสว่นหนึง่ในกจิกรรมดา้นอาชพี

+  พงึระลกึไวเ้สมอวา่ไมม่ ี“ความลบั” หรอื “ความเป็นสว่นตวั” บนโลก
อนิเทอรเ์น็ต

+  ท�าใหแ้น่ใจอยูเ่สมอวา่มกีารเตรยีมการอยา่งเหมาะสมในการสือ่สาร
แบบดจิติอลทีเ่กีย่วขอ้งกบัลอรอีลัหรอืหนึง่ในแบรนดข์องลอรอีลั

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  พดู หรอืเขยีน หรอืแสดงความคดิเห็นใดๆ ในนามของลอรอีลั หาก
ทา่นมไิดรั้บมอบอ�านาจอยา่งเหมาะสม

-  พดูหรอืเขยีนเกีย่วกบัเรือ่งใดๆ ทีอ่ยูน่อกขอบเขตความเขีย่วชาญของ
ทา่น

-  ใชห้วักระดาษหรอือเีมลทีม่เีครือ่งหมายของลอรอีลัประทบัอยูใ่นการ
แสดงความเห็นสว่นตวัหรอืเพือ่ธรุกจิสว่นตวั

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

9.1 - ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปแวะชมเว็บบล็อกสว่นตวัของเพือ่นรว่ม
งานคนหนึง่ ซึง่ไดม้กีารแสดงทศันคตสิว่นตวัของเขาเกีย่วกบั
การจดัการของลอรอีลั เขาไมไ่ดเ้ปิดเผยวา่ตนเป็นพนกังาน
คนหนึง่ของลอรอีลั แตก็่งา่ยตอ่การสงัเกตจากขอ้มลูทีเ่ขาได้
ใสล่งไป เชน่ “ผมท�างานในบรษิทัเครือ่งส�าอางอนัดบัหนึง่”! 
ขา้พเจา้ควรตกัเตอืนเขาเกีย่วกบัเร ือ่งนีห้รอืไม่

บล็อกกลายเป็นสือ่แสดงความคดิเห็นทีน่ยิมใชก้นัมากในปัจจบุนั 
ในการใชบ้ล็อก พนักงานทกุคนควรแสดงใหช้ดัเจนวา่สิง่ทีเ่ขยีน
ลงไปนัน้เป็นความคดิเห็นสว่นตวัของตน และตอ้งระมดัระวงัมใิห ้
บคุคลอืน่เกดิความสบัสนวา่ทศันะดงักลา่วเป็นของลอรอีลั ทา่น
ควรพดูคยุกบัเพือ่นรว่มงานของทา่นในประเด็นนีก้อ่นเป็นอนัดบั
แรก และแสดงเหตผุลใหเ้ขาเห็นวา่การกระท�าดงักลา่วของเขาอาจ
สง่ผลเสยีตอ่ลอรอีลัอยา่งไร หากจ�าเป็นทา่นอาจตดัสนิใจน�าเรือ่ง
นีเ้ขา้ปรกึษากบัผูจั้ดการของทา่นได ้

9.2 - ทมีงานของขา้พเจา้ไดเ้ขา้รว่มการสมัมนา ซึง่ตอ้งพกั
คา้งคนืและรบัประทานอาหารเย็นรว่มกนั ณ โรงแรมทีจ่ดัการ
ประชุม เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของขา้พเจา้ดืม่แอลกอฮอล์
ระหวา่งการรบัประทานอาหารเย็น ซึง่ท�าใหเ้ขาเกดิอาการ 
เมาและแสดง พฤตกิรรมไมส่ภุาพออกมา เชน่ เลา่เร ือ่งตลก 
ไรส้าระและท�าตวัไมเ่หมาะสมตอ่พนกังานโรงแรม ขา้พเจา้
ควรตกัเตอืนเกีย่วกบัพฤตกิรรมดงักลา่วของเขาอยา่งไร

แมว้า่เหตกุารณด์งักลา่วจะเกดิขึน้นอกเวลาท�างานปกต ิแตเ่พือ่น
รว่มงานของคณุยงัคงปฏบิตัภิารกจิใหก้บัทางบรษัิทอยู ่และเพือ่น
รว่มงานของทา่นยงัคงปฏบิตัภิารกจิใหก้บัทางบรษัิทลอรอีลั ซึง่
เป็นทีแ่น่ชดัวา่พฤตกิรรมดงักลา่วทีเ่ขาไดแ้สดงออกมานัน้เป็นสิง่
ทีไ่มถ่กูตอ้ง

9.3 - ขา้พเจา้เขา้รว่มการประชุมนานาชาต ิและในระหวา่ง
งานเลีย้งตอ้นรบั ขา้พเจา้ไดส้นทนากบัผูเ้ขา้รว่มงานอกีคน
หนึง่ถงึกจิกรรมของขา้พเจา้ทีล่อรอีลั ในภายหลงัขา้พเจา้
ตระหนกัไดว้า่หญงิสาวทีย่นือยูข่า้งๆ พวกเราน ัน้เป็นนกัขา่ว
ทีท่�าขา่วการประชุมนี ้แมว้า่ขา้พเจา้จะไมไ่ดเ้ปิดเผยเรือ่งที่
เป็นความลบัสงูใดๆ แตข่า้พเจา้ก็ไมต่อ้งการใหค้�าพดูของ
ขา้พเจา้ปรากฏในหนา้แรก

เมือ่ทา่นอยูใ่นทีส่าธารณะ ทา่นตอ้งระลกึไวเ้สมอวา่ เมือ่ทา่นอยู่
ในสถานการณท์ีม่นัีกขา่ว ไมว่า่จะเป็นในระหวา่งปฏบิตังิานหรอืใช ้
ชวีติสว่นตวั สิง่ทีท่า่นพดูอาจถกูน�ามามาเผยแพรซ่�้า โปรดตดิตอ่ 
ผูอ้�านวยการดา้นการสือ่สารของทา่นเพือ่ขอค�าแนะน�า

9.4 - ในบางคร ัง้ สือ่อนิเตอรเ์น็ตดเูหมอืนจะแสดงขอ้ความ
ทีไ่มถ่กูตอ้งเกีย่วกบัลอรอีลั ขา้พเจา้มหีนา้ทีต่อ้งแกไ้ข
ขอ้ความน ัน้ใหถ้กูตอ้งหรอืไม่

ทา่นไมจ่�าเป็นตอ้งท�าเชน่นัน้ หากทา่นพบวา่มขีอ้มลูทีผ่ดิพลาด
ปรากฏออกสูส่ายตาประชาชน ทา่นควรแจง้เรือ่งดงักลา่วให ้
แผนกประชาสมัพันธท์ราบเพือ่หาทางแกไ้ขตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม 
พนักงานทัว่ไปของบรษัิทไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปตัง้กระทูแ้สดง
ขอ้มลูของบรษัิท หรอืฐานะของบรษัิทบนสือ่อนิเตอรเ์น็ตเด็ดขาด

9.5 - ขา้พเจา้เขา้รว่มการประชุมสมาคมการคา้เป็นคร ัง้แรก 
ขา้พเจา้ควรด�าเนนิการอยา่งไรบา้งเพือ่ใหแ้นใ่จวา่ลอรอีลัไม่
ตกอยูใ่นความเสีย่ง

โปรดตรวจสอบกบัผูจั้ดการฝ่ายกฎหมายของทา่นวา่ขอ้มลูประเภท
ใดบา้งทีท่า่นสามารถพดูถงึไดอ้ยา่งเสร ีและเขา้รับการอบรม
ออนไลนใ์นเรือ่งกฎหมายการแขง่ขนั นอกจากนี ้ทา่นควรอา่นเรือ่ง 
วถิกีารแขง่ขนัของเรา” และ “วถิกีารป้องกนัการทจุรติของเรา”

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการเป็น
ตวัแทนบรษัิท อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควร
ปรกึษากบัหวัหนา้งานของทา่นหรอื ผูอ้�านวยการฝ่าย
ประชาสมัพนัธแ์ละการสือ่สาร ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากร
บคุคล หรอืตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะ
สามารถชว่ยเหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง 
“ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ชือ่เสยีงของลอรอีลัข ึน้อยูก่บัพนกังานทกุคน
 

การเป็น

ตวัแทนบรษิทั



22

เราทกุคนมสีทิธสิว่นบคุคล
ลอรอีลัใหค้วามเคารพตอ่การรกัษาความลบัของขอ้มลูสว่นตวัของผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มกนัทกุคน ซึง่รวมถงึพนกังาน ผูบ้รโิภค 
และหุน้สว่นทางธรุกจิ เฉพาะขอ้มลูทีม่คีวามจ�าเป็นตอ่การด�าเนนิภารกจิของลอรอีลัเทา่น ัน้ทีจ่ะมกีารเรยีกเก็บและรกัษาไวท้ ีบ่รษิทั
 

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บคุคลทีท่า่นท�าการรวบรวมขอ้มลูบคุคลนัน้
ไดรั้บแจง้ถงึประเภทของขอ้มลูทีท่า่นก�าลงัเกบ็รวบรวม วธิทีีท่า่น
วางแผนจะใชข้อ้มลูเหลา่นัน้ และวธิทีีพ่วกเขาสามารถตดิตอ่ทา่น
ได ้หากพวกเขามคี�าถามใดๆ

+  รวบรวมเฉพาะขอ้มลูบคุคลทีจ่�าเป็นเทา่นัน้

+  ท�าลายหรอืแกไ้ขขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณ์

+  จัดเกบ็ขอ้มลูไวอ้ยา่งปลอดภยั 

+  ใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสมและ “จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งรู”้แกผู่ท้ีไ่ดรั้บอนุญาต
ภายในลอรอีลัเทา่นัน้

+  กอ่นทีจ่ะมกีารถา่ยโอนขอ้มลูออกนอกประเทศทีม่กีารเกบ็รวบรวม 
ใหม้กีารปรกึษาและขอค�าแนะน�าดา้นกฎหมายกอ่นทกุครัง้

+  เคารพสทิธสิว่นบคุคลซึง่กนัและกนั

+  ท�าใหแ้น่ใจวา่บคุคลทีส่ามทีท่า่นอาจมอบใหเ้ป็นตวัแทนในการ
เก็บรวบรวมหรอืใชข้อ้มลูบคุคลนัน้ปฏบิตัติามหลกัการเหลา่นี้

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  เก็บรวบรวมขอ้มลูที ่“ออ่นไหว” (โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ 
ชาตพัินธุ ์รสนยิมทางเพศ ความคดิเห็นทางการเมอืง ความเชือ่
ทางศาสนา) โดยทีไ่มไ่ดรั้บความยนิยอมจากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
นอกจากกฎหมายจะก�าหนดใหด้�าเนนิการเชน่นัน้

-  ใหข้อ้มลูสว่นตวัแกบ่คุคลภายนอกลอรอีลั เวน้แตม่คีวามจ�าเป็น
ทางดา้นกฎหมาย หรอืเมือ่ใชผู้ใ้หบ้รกิารทีเ่ชีย่วชาญ หรอืดว้ย
ความยนิยอมจากบคุลนัน้

-  เก็บเอกสารขอ้มลูไวน้านกวา่ทีจ่�าเป็นตามทีก่ฎหมายก�าหนดหรอืมี
เหตทุางธรุกจิใหต้อ้งเกบ็เอกสารนัน้ไว ้

-  เขา้ถงึหรอืแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั เวน้แตจ่ะไดรั้บมอบอ�านาจอยา่ง 
ถกูตอ้งใหก้ระท�าการดงักลา่ว หรอืขอ้มลูดงักลา่วมคีวามจ�าเป็น 
ตอ่การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

10.1 - เพราะเหตใุดลอรอีลัจงึจ�าเป็นตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูบคุคล

ลอรอีลัจ�าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ให ้
เป็นไปตามขอ้ก�าหนดตา่งๆ ของพนักงาน ผูบ้รโิภค และผูถ้อื
ผลประโยชนร์ว่มกนั ตวัอยา่งเชน่ เราใชท้ีอ่ยูอ่เีมลเพือ่สง่ขอ้มลู
ทีจ่�าเป็นใหแ้กผู่บ้รโิภค ผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มกนั หรอืผูส้มคัร 
นอกจากนี ้เรายงัรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ประโยชนท์างการ
ตลาด เชน่ การจับรางวลัและฐานขอ้มลู CRM เราจ�าเป็นตอ้งมี
ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานของเรา เพือ่ใหส้ามารถจัดการเรือ่ง
การจา่ยเงนิและอาชพีได ้หรอืเพือ่เหตผุลทางกฎหมายหรอืความ
ปลอดภยั เราตอ้งรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่เราตดัสนิใจท�างาน
กบัลกูคา้หรอืซพัพลายเออรร์ายใหม ่สุดุทา้ยนี ้เรารวบรวมขอ้มลู
สว่นบคุคลในระหวา่งทีศ่กึษาผูบ้รโิภค หรอืในศนูยป์ระเมนิของเรา

10.2 - ในระหวา่งการเดนิทางไปปฏบิตังิาน พวงกญุแจ USB 
ทีห่อ้ยอยูก่บักระเป๋าเดนิทางซึง่มขีอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้
ถกูขโมยไป โชครา้ยทีข่อ้มลูเหลา่น ัน้ไมไ่ดเ้ขา้รหสัไว ้แต่
ขา้พเจา้ก็ไมเ่ห็นวา่ “ขโมย” จะน�าไปใชป้ระโยชนอ์ะไรได้

การสญูเสยีขอ้มลูสว่นบคุคลในครัง้นีอ้าจสง่ผลใหม้กีารด�าเนนิการ
ทางกฎหมาย อาจท�าลายชือ่เสยีงของลอรอีลั และอาจสง่ผล 
กระทบตอ่ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูทีส่ญูหายในเชงิลบได ้การโจรกรรม
เอกลกัษณโ์ดยองิจากขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่ญูหายในวธินีีนั้น้กลาย
เป็นเรือ่งธรรมดามากขึน้เรือ่ยๆ ดงันัน้จงึจ�าเป็นมากทีต่อ้งเคารพ 
กฎเกณฑแ์ละกระบวนการภายในเกีย่วกบัการเขา้รหสัขอ้มลู ไม่
เปิดเผยชือ่ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืใชช้ือ่รหสัใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่
จะสามารถท�าได ้

10.3 - จากการศกึษาดา้นการประเมนิผลของเราน ัน้ เราพบ
วา่ เราสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของอาสาสมคัรของเราได ้
ขอ้มลูบางอยา่งอาจเป็นทีส่นใจจากบรษิทัอืน่ทีพ่รอ้มทีจ่ะซือ้ 
เรามสีทิธิข์ายขอ้มลูเหลา่น ัน้หรอืไม่

ทีล่อรอีลั เรามพัีนธะอนัส�าคญัยิง่ในการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลที่
เราสามารถเกบ็รวบรวมในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ในกจิกรรมของเรา 
เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเหลา่นัน้โดยทีไ่มแ่จง้ให ้
ผูเ้กีย่วขอ้งทราบลว่งหนา้ หรอืโดยทีไ่มไ่ดรั้บการยนิยอมเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากพวกเขากอ่น

10.4 - ขา้พเจา้ตอ้งถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคไป
ยงัตวัแทนในประเทศอืน่ ขา้พเจา้ควรขอค�าแนะน�าจากใคร

วธิทีีด่ทีีส่ดุคอืทา่นควรตดิตอ่ผูจั้ดการฝ่ายกฎหมายของทา่น 
กฎหมายในแตล่ะประเทศนัน้แตกตา่งกนัออกไป ยิง่ไปกวา่นัน้  
เราไมค่วรถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงับคุคลทีส่าม หากไม่
แน่ใจวา่พวกเขาไดเ้ซญ็สญัญาขอ้ตกลงในการเคารพมาตรฐาน
ดา้นการปกป้องขอ้มลูสว่นตวัของเราแลว้

ในฐานะองคก์รธรุกจิ

สทิธสิว่นบคุคล

และการปกป้องขอ้มลู
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10.5 - แผนกผูบ้รโิภคของเราเพิง่ไดร้บัอเีมลจากลกูคา้ที่
ตอ้งการทราบวา่เรามขีอ้มลูสว่นตวัใดของเธอบา้ง และไดข้อ
ใหเ้ราท�าลายขอ้มลูเหลา่น ัน้ ขา้พเจา้มหีนา้ทีก่ระท�าการเชน่น ัน้
หรอืไม่

ถกูตอ้ง เราเคารพการรอ้งขอจากผูบ้รโิภคทีไ่มต่อ้งการใหเ้รา
ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการตลาด และเราตอ้ง
ท�าใหแ้น่ใจวา่รายชือ่นัน้ไดรั้บการปรับปรงุอยา่งสม�า่เสมอ ในบาง
ประเทศผูบ้รโิภคสามารถลงทะเบยีนในรายชือ่ตา่งๆ ได ้หากพวก
เขาไมต่อ้งการใหข้อ้มลูสว่นตวัของตนถกูน�าไปใช ้ขอค�าปรกึษา
จากผูจั้ดการฝ่ายกฎหมายของทา่นวา่ควรตอบการรอ้งขอของ 
ผูบ้รโิภครายนีอ้ยา่งไร

10.6 - ขา้พเจา้ตอ้งการสง่ของขวญัวนัเกดิไปทีบ่า้นเพือ่น
รว่มงานคนหนึง่เพือ่สรา้งความประหลาดใจ ขา้พเจา้ไดข้อ
ทีอ่ยูข่องเพือ่นคนน ัน้จากฝ่ายทรพัยากรบคุคล แตไ่ดร้บั
การปฏเิสธดว้ยเหตผุลวา่การกระท�าเชน่น ัน้จะเป็น “การลว่ง
ละเมดิสทิธสิว่นบคุคล” การปฏบิตัขิองฝ่ายทรพัยากรบคุคล
ถอืวา่เกนิไปหรอืไม่

สิง่ทีฝ่่ายบรหิารทรัพยากรบคุคลท�านัน้เหมาะสมแลว้ ขอ้มลูสว่นตวั
ของพนักงานทัง้หมดจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบั
อยา่งเขม้งวด โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้

10.7 - เมือ่ไมน่านมานี ้ขา้พเจา้บงัเอญิไดย้นิผูจ้ดัการของ
ขา้พเจา้พดูคยุกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลเกีย่วกบัเพือ่นรว่มงาน
คนหนึง่ซึง่ก�าลงัป่วยหนกั ในเวลาวา่งของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
เป็นอาสาสมคัรในองคก์รการกศุลเพือ่ชว่ยเหลอืผูป่้วยหนกั 
และในกรณีนีข้า้พเจา้ตอ้งการทราบวา่ขา้พเจา้สามารถชว่ย
เหลอืเพือ่นรว่มงานผูน้ ีอ้ยา่งไรไดบ้า้ง ขา้พเจา้จะสามารถ
เขา้ไปหาเพือ่นรว่มงานผูน้ ีโ้ดยตรงไดห้รอืไม ่หรอืวา่ขา้พเจา้
ตอ้งคยุกบัผูจ้ดัการของขา้พเจา้กอ่น

ไม ่ทา่นไมค่วรตดิตอ่เพือ่นรว่มงานของทา่นโดยตรง แตค่วรตดิตอ่
ผูจั้ดการหรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคลแทน หากพวกเขาเห็นสมควร 
พวกเขากจ็ะตดิตอ่เพือ่แจง้ใหเ้พือ่นรว่มงานของทา่นทราบ และ
เพือ่เป็นการเคารพสทิธสิว่นบคุคลของเพือ่นทีป่่วยอยู ่ทา่นไมค่วร
เลา่เรือ่งดงักลา่วใหแ้กบ่คุคลอืน่ๆ ทราบ

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัสทิธสิว่นบคุคล
และ/หรอืการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บั
ตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบัผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย  
ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืตวัแทนดา้น 
จรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและให ้
การสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: 
การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)



24

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  เคารพและปกป้องทรัพยส์นิของบรษัิท มใิหส้ญูหาย เสยีหาย  
มกีารน�าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ หรอืมกีารน�าไปใชโ้ดยไมก่อ่ใหเ้กดิ 
ประโยชนใ์ดๆ ทัง้นี ้พนักงานตอ้งไมใ่หย้มื โอนกรรมสทิธิ ์
จ�าหน่าย หรอืบรจิาคทรัพยส์นิใดๆ ของบรษัิทโดยมไิดรั้บการ
อนุญาตอยา่งถกูตอ้ง

+  ตระหนักอยูเ่สมอวา่ทรัพยส์นิและเอกสารตา่งๆ ของบรษัิทนัน้เป็น
กรรมสทิธิโ์ดยชอบธรรมของลอรอีลั

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  ใชท้รัพยส์นิของบรษัิทเพือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตวั บรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์หพ้นักงานสามารถใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารบางประเภท เชน่ 
อเีมล โทรศพัท ์และอนิเตอรเ์น็ตไดภ้ายใตข้อบเขตทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิ
ภาระรายจา่ยอนัไมจ่�าเป็นตอ่บรษัิท หรอืเกดิการแทรกแซงตอ่งาน
และความรับผดิชอบของพนักงาน

-  ใชร้ะบบคอมพวิเตอร ์ระบบอเีมล และระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิท
อยา่งไมเ่หมาะสม

-  ใชท้รัพยส์นิทีเ่ป็นของบคุคลทีส่าม (รปูภาพ ภาพยนตร ์บทความ 
เป็นตน้) โดยไมไ่ดต้รวจสอบวา่ลอรอีลัมสีทิธิใ์ชห้รอืไม่

-  อนุญาตใหส้ามารถเขา้ถงึรายชือ่ตดิตอ่/สมดุทีอ่ยูอ่เิล็กทรอนคิส์
ของพนักงานผา่นเว็บไซตส์ือ่ทางสงัคมออนไลนต์า่งๆ (เชน่ 
Facebook หรอื LinkedIn เป็นตน้)

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

11.1 - ขา้พเจา้สงสยัวา่เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของขา้พเจา้
เปิดบรษิทัทีป่รกึษาของตนในชว่งเวลาทีท่�างานใหก้บับรษิทั 
โดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรก์ระเป๋าหิว้และอเีมลของบรษิทั 
ขา้พเจา้จงึไดน้�าเร ือ่งดงักลา่วไปปรกึษาเพือ่นทีอ่ยูฝ่่ายบรกิาร
สารสนเทศ ซึง่เขาไดเ้ขา้ไปในระบบอเีมลของเพือ่นรว่มงาน
ขา้พเจา้ และเสนอวา่จะชว่ยเหลอืขา้พเจา้ในการตามรอย
เพือ่นรว่มงานดงักลา่ว กรณีเชน่นีส้ามารถกระท�าไดห้รอืไม่

ทา่นไมส่ามารถกระท�าเชน่นัน้ได ้ในกรณีทีท่า่นเกดิขอ้สงสยัใน
ลกัษณะดงักลา่ว ทา่นตอ้งน�าเรือ่งดงักลา่วปรกึษากบัผูจั้ดการของ
ทา่นโดยตรง ซึง่บรษัิทมกีระบวนการทีช่ดัเจนในการเขา้ถงึอเีมล
ของพนักงานพรอ้มกบัการสอบสวนความประพฤตมิชิอบ อยา่งไร
กต็าม แมว้า่เพือ่นของทา่นทีอ่ยูใ่นฝ่ายไอทจีะสามารถเขา้ถงึบญัชี
เหลา่นีไ้ด ้แตเ่ขากไ็มค่วรใชอ้�านาจในหนา้ทีก่ารงานของตนเพือ่
วตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบบคุคลอืน่โดยไมไ่ดรั้บการอนุญาต
อยา่งเป็นทางการจากบรษัิท

11.2 - เครือ่งพมิพท์ีบ่า้นขา้พเจา้เกดิเสยี และภรรยา
ขา้พเจา้ตอ้งการสง่ประวตัสิว่นตวัไปสมคัรงานกบัตวัแทน
จดัหางาน ขา้พเจา้สามารถพมิพป์ระวตัใิหภ้รรยา และน�ามา
พมิพโ์ดยอาศยัเครือ่งพมิพท์ีท่�างานไดห้รอืไม่

ทา่นสามารถใชค้อมพวิเตอรท์ีท่�างานพมิพเ์อกสารสว่นบคุคลได ้
ตราบใดทีก่ารกระท�านีเ้กดิขึน้เป็นครัง้คราว มเีหตอุนัสมควรไมก่ระทบ
กระเทอืนตอ่การท�างานของทา่น และเกดิขึน้นอกเหนอืเวลางาน

11.3 - เพือ่นตา่งแผนกสง่อเีมล “เร ือ่งข�าขนัวนันี”้ มาให้
ขา้พเจา้ทกุวนั ซึง่บางเรือ่งน ัน้ตลกมากจรงิ ขา้พเจา้อยาก
ทีจ่ะสง่เร ือ่งข�าขนัเหลา่น ัน้ไปยงัเพือ่นรว่มงานคนอืน่ เพือ่
ใหพ้วกเขาเร ิม่ตน้วนัท�างานดว้ยความสดใสในเชา้วนัจนัทร ์
แตข่า้พเจา้ไมม่ ัน่ใจวา่ผูจ้ดัการของขา้พเจา้จะอนญุาตให้
กระท�าเชน่น ัน้ไดห้รอืไม ่ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร หรอืขา้พเจา้
จะไมส่ง่เร ือ่งข�าขนัน ัน้ไปใหผู้จ้ดัการของขา้พเจา้ดี

ทา่นไมค่วรสง่ตอ่ “เรือ่งข�าขนั” เหลา่นี ้ทัง้นี ้ทา่นตอ้งระลกึไว ้
เสมอวา่ไมใ่ชท่กุคนทีจ่ะมอีารมณข์�าขนัไปกบัเรือ่งตลก และทา่น
ตอ้งระลกึไวเ้สมอวา่อเีมลและระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทนัน้ไม่
อนุญาตใหม้กีารเขา้ถงึ จัดเกบ็ สง่ หรอืตพีมิพเ์อกสารใดๆ ทีข่ดั 
ตอ่จติวญิญาณแหง่ลอรอีลั โดยเฉพาะเมือ่เป็นเรือ่งของการเคารพ
ซึง่กนัและกนั ซึง่หมายรวมถงึการเคารพในสทิธสิว่นบคุคลดว้ย  
ตลอดจนภาพลามกอนาจารหรอืภาพทีส่ือ่ถงึเรือ่งทางเพศอยา่ง
เปิดเผย เนือ้หาดา้นการเมอืงหรอืศาสนา การแสดงความคดิเห็นที่
เหยยีดสผีวิ หรอืสิง่อืน่ใดทีย่ัว่ยใุหเ้กดิความรนุแรง ความเกลยีดชงั
หรอืการขาดสติิ

11.4 - ขา้พเจา้สามารถขายสนิคา้ทีซ่ ือ้จากรา้นคา้ของ
บรษิทัใหแ้กเ่พือ่นโดยทีไ่มข่ ึน้ราคาไดห้รอืไม ่หรอืขา้พเจา้
สามารถขายสนิคา้น ัน้ใหแ้กเ่พือ่นในราคาตามทอ้งตลาดได้
หรอืไม่

สนิคา้ทีท่า่นสามารถซือ้ไดท้ีร่า้นคา้ของบรษัิทนัน้สงวนไวส้�าหรับ
การใชง้านสว่นตวัของทา่นและครอบครัวของทา่นอยา่งเครง่ครัด 
และตอ้งไมถ่กูน�าไปขายตอ่ในราคาใดๆ

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการใช ้
ทรัพยากรของบรษัิท อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควร
ปรกึษากบัผูจ้ดัการ ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอื
ตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ย
เหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มี
ความกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ในฐานะองคก์รธรุกจิ

ทรพัยากรของบรษิทัมไีวเ้พือ่ชว่ยใหพ้นกังานปฏบิตังิานใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคใ์นการด�าเนนิธรุกจิของลอรอีลั การใชท้รพัยากร
ของบรษิทัในทางทีผ่ดิหรอืการท�าใหท้รพัยากรของบรษิทัเสยีหาย ซึง่รวมถงึเวลาในการปฏบิตังิานของพนกังานน ัน้จะกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายตอ่บรษิทัโดยรวม และสง่ผลกระทบในเชงิลบตอ่การด�าเนนิการและผลประกอบการของลอรอีลั
 

การใช ้

ทรพัยากรของบรษิทั
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สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ
+  มสีว่นรว่มในการดแูลขอ้มลูเกีย่วกบัการเงนิและบนัทกึทางธรุกจิ 

ซึง่รวมถงึการรายงานขอ้มลูทัง้ดา้นทีเ่กีย่วและไมเ่กีย่วกบัการเงนิ
ใหม้คีวามถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิอยูเ่สมอ

+  จัดเกบ็บนัทกึตา่งๆ ไวเ้ป็นอยา่งดแีละปฏบิตัติามค�าแนะน�าเรือ่ง
การเกบ็รักษาเอกสารใหถ้กูตอ้ง

+  ปฏบิตัติามกระบวนการตา่งๆ ในการสอบทานขอ้เท็จจรงิภายใน 
เพือ่ใหเ้รามัน่ใจไดว้า่เราก�าลงัท�างานกบัลกูคา้ทีด่�าเนนิกจิกรรม
ตา่งๆ อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย และเงนิของพวกไมไ่ดม้าจาก
กจิกรรมทีเ่ป็นอาชญากรรม

+  ใหค้วามรว่มมอืกบัผูต้รวจสอบภายนอกและภายในองคก์รอยา่ง
เต็มที่

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ
-  จ�าหน่าย ถา่ยโอนกรรมสทิธิ ์หรอืละทิง้ในทรัพยส์นิใดๆ ของ 

ลอรอีลั โดยมไิดรั้บค�าอนุญาตหรอืค�ายนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร

-  ยอมรับการด�าเนนิธรุกรรมแบบเงนิสด หากไมส่ามารถเลีย่งได ้และ
อยูใ่นปรมิาณทีไ่ดรั้บอนุญาตตามกฎหมายเทา่นัน้ การท�าธรุกรรม
ในรปูแบบเงนิสดนีต้อ้งมกีารลงบนัทกึเป็นหลกัฐานทีถ่กูตอ้งและ
เหมาะสม โดยไดรั้บอ�านาจใหก้ระท�าการดงักลา่วอยา่งถกูตอ้ง

-  ปกปิดการช�าระเงนิผา่นบคุคลทีส่าม

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

12.1 - ผูจ้ดัการไดข้อใหข้า้พเจา้ตรวจสอบรายงานการ
จ�าหนา่ยสนิคา้ในรอบปี ซึง่ขา้พเจา้ตรวจเจอขอ้ผดิพลาด 
ทีไ่มม่ผีูใ้ดประสงคจ์ะแกไ้ข ขา้พเจา้รูส้กึหว ัน่ใจทีจ่ะเอย่ถงึ 
ขอ้ผดิพลาดน ัน้ เนือ่งจากขา้พเจา้ไมต่อ้งการทีจ่ะท�าให ้
ความสมัพนัธข์องขา้พเจา้กบัผูจ้ดัการบาดหมางกนั ขา้พเจา้
ควรท�าเชน่ไร

วตัถปุระสงคท์ีแ่ทจ้รงิทีท่า่นไดรั้บการขอใหต้รวจ สอบรายงาน
การจ�าหน่ายนัน้กค็อืเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทกุอยา่งถกูตอ้ง ดงันัน้ 
หากทา่นไมเ่ปิดเผยขอ้ผดิพลาดดงักลา่ว แสดงวา่ทา่นมไิดป้ฏบิตั ิ
งานทีไ่ดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มที ่ซึง่จะท�าใหท้า่นไมส่มควรไดรั้บ
ประโยชนอ์ืน่ใดจากบรษัิท ทา่นจงึควรปรกึษาปัญหานีก้บัผูจั้ดการ 
เขาหรอืเธอไมม่เีหตผุลใดทีจ่ะขุน่เคอืงใจในการกระท�าของทา่น 
ในทางตรงกนัขา้ม ถอืวา่ทา่นไดก้ระท�าดแีลว้ทีแ่กไ้ขขอ้มลูทีผ่ดิ
พลาดใหถ้กูตอ้งกอ่นทีจ่ะมกีารสง่เรือ่งไปยงัผูบ้รหิารตอ่ไป

12.2 - ชวีติทีป่ระสบความยุง่เหยงิในบางคร ัง้ท�าใหข้า้พเจา้
ไมส่ามารถรวบรวมใบเสร็จรบัเงนิทีข่า้พเจา้ตอ้งน�ามาเป็น
หลกัฐานในการท�าใบเบกิคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดได ้หากขา้พเจา้
เพิม่เตมิคา่ใชจ้า่ยบางตวัทีม่จี�านวนนอ้ยกวา่ในใบเสร็จ
จรงิ ท ัง้นีเ้พือ่ให ้ไดต้ามจ�านวนเงนิทีจ่�าเป็นตอ้งท�าเร ือ่งเบกิ 
โดยทีข่า้พเจา้มไิดม้เีจตนาในการทจุรติใดๆ ขา้พเจา้เพยีง
ตอ้งการท�าใหแ้นใ่จวา่ขา้พเจา้จะสามารถเบกิเงนิทีข่า้พเจา้
ไดใ้ชไ้ปครบเทา่น ัน้

ทา่นไมส่มควรท�าเชน่นัน้ เนือ่งจากเป็นการกระท�าทีไ่มถ่กูตอ้ง และ
หมายความวา่รายงานคา่ใชจ้า่ยนัน้ไมต่รงตามความเป็นจรงิ ซึง่จะ
ท�าใหก้ารบนัทกึทางบญัชขีองบรษัิทคลาดเคลือ่นไปดว้ย ทา่นตอ้ง
รับผดิชอบตอ่เรือ่งดงักลา่วดว้ยการพยายามรวบรวมใบเสร็จตา่งๆ 
ใหค้รบ ซึง่น่ันจะท�าใหท้า่นไดรั้บเงนิคนือยา่งครบถว้น

12.3 - ในกรณีทีล่กูคา้ของบรษิทัตอ้งการช�าระเงนิผา่นทาง
บญัชใีนหลายรปูแบบ โดยใชก้ารช�าระแบบเงนิสดและแบบเช็ค 
กรณีเชน่นีส้ามารถกระท�าไดห้รอืไม ่ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

ทา่นตอ้งระวงัการช�าระเงนิแบบนีเ้ป็นพเิศษ เนือ่งจากการกระท�า 
ดงักลา่วสามารถเขา้ขา่ยการฟอกเงนิได ้ซึง่เป็นกระบวนการน�า
เงนิทนุไปใชโ้ดยมกีารปกปิดวธิกีารทีผ่ดิกฎหมายเอาไว ้(อาท ิ
ยาเสพตดิ สนิบน และโสเภณี เป็นตน้) หรอืท�าใหด้เูหมอืนกบั
วา่การกระท�าดงักลา่วถกูตอ้งตามกฎหมาย ทา่นตอ้งท�าใหแ้น่ใจ
วา่ธรุกรรมดงักลา่วมกีารด�าเนนิการโดยสจุรติการช�าระเงนิเหลา่นี้
สามารถรับไดภ้ายใตส้ถานการณพ์เิศษ และหลงัจากทีไ่ดรั้บการ
อนุมตัจิากผูจั้ดการของทา่นแลว้เทา่นัน้ สญัญาณอนัตรายทีค่วร
ระมดัระวงั ไดแ้ก ่การช�าระเงนิเป็นสกลุเงนิตา่งจากทีร่ะบไุวใ้น 
ใบสง่ของ ความประสงคท์ีจ่ะช�าระราคาดว้ยเงนิสด การช�าระราคา
โดยบคุคลภายนอกทีไ่มไ่ดเ้ป็นคูส่ญัญา การช�าระเงนิไปยงัหรอื
จากบญัชทีีม่ไิดใ้ชใ้นทางการคา้ปกต ิหรอืค�ารอ้งขอเรยีกใหช้�าระ
ราคาเกนิกวา่ทีร่ะบ ุหากบญัชดีงักลา่วไมไ่ดอ้ยูใ่นชือ่ของบรษัิทที่
ท�าสญัญา ทา่นจะตอ้งปฏเิสธการช�าระเงนิเหลา่นัน้

 ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ:
เกีย่วกบัความถกูตอ้งดา้นการเงนิและบนัทกึทางธรุกจิของบรษิทั  
และการต ัง้ตนเป็นปฏปิกัษต์อ่การทจุรติน ัน้ โปรดอา่นเรือ่ง  
“วถิกีารป้องกนัการทจุรติของเรา”

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัความถกูตอ้ง
ดา้นการเงนิและบนัทกึทางธรุกจิของบรษัิท อยา่เกบ็ปัญหานัน้ 
ไวก้บัตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบัผูจ้ดัการ ผูอ้�านวยการฝ่าย
การเงนิ ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืตวัแทน
ดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและ
ใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: 
การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

เราตา่งมหีนา้ทีท่ ีจ่ะท�าใหแ้นใ่จวา่หลกัฐานบนัทกึดา้นการเงนิของบรษิทัน ัน้มคีวามถกูตอ้ง ธุรกจิจะประสบความส�าเร็จไดต้อ้งต ัง้
อยูบ่นรากฐานความถกูตอ้ง ซึง่สว่นนีถ้อืเป็นสว่นทีส่�าคญัทีส่ดุทีท่�าใหธ้รุกจิด�าเนนิไปอยา่งไมข่ดัตอ่กฎหมาย มคีวามซือ่สตัยแ์ละมี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรามคีวามจ�าเป็นตอ้งน�าเสนอรายงานทีโ่ปรง่ใส ปกต ิ และนา่เชือ่ถอื ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัอกี
ดว้ย สุดุทา้ยนี ้เราตอ้งท�าใหแ้นใ่จวา่กจิกรรมของเราน ัน้ไมไ่ดถ้กูใชเ้พือ่การฟอกเงนิทีม่าจากการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นอาชญากรรม
 

บนัทกึทางการเงนิและธรุกจิ

และการต ัง้ตนเป็นปฏปิกัษ ์
ตอ่การฟอกเงนิ 
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สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ
+  ระมดัระวงัวา่การใชข้อ้มลูภายในบรษัิทเพือ่เป็นขอ้มลูในการ

ลงทนุอาจเขา้ขา่ยผดิกฎหมายวา่ดว้ยการใชข้อ้มลูภายใน 
ในการซือ้ขายหุน้ 

+  รักษาความลบัของขอ้มลูภายในทีท่า่นอาจมสีทิธิเ์ขา้ถงึเป็นอยา่ง
ด ีเพือ่หลกีเลีย่ง การเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วโดยบงัเอญิ

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  ซือ้หรอืขายหุน้ในลอรอีลัหรอืบรษัิทอืน่ๆ ที ่ณ เวลาดงักลา่วเรามี
ขอ้มลูภายในอยูใ่นมอื

-  เปิดเผยขอ้มลูภายในบรษัิทใหแ้กบ่คุคลภายนอก

-  เปิดเผยขอ้มลูภายในบรษัิทใหแ้กบ่คุคลภายใน

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

13.1 - ขา้พเจา้มใิชผู่เ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย ค�าวา่ “ขอ้มลู
ภายใน” มคีวามหมายวา่อยา่งไร

“ขอ้มลูภายใน” เป็นแนวความคดิทางกฎหมายอยา่งหนึง่ ในความ 
หมายโดยกวา้ง ขอ้มลูภายในคอืขอ้มลูทีไ่มม่กีารเปิดเผยออกสู่
สาธารณชน ซึง่เป็นขอ้มลูทีนั่กลงทนุใชเ้ป็นเหตผุลหนึง่ในการ 
ตดัสนิใจลงทนุ ขอ้มลูภายในดงักลา่วอาจเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั 
กลุม่ลอรอีลัเอง หรอือาจเป็นขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมของกลุม่ 
ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืบรษัิทอืน่ทีม่ธีรุกรรมทางธรุกจิกบักลุม่ 
ลอรอีลั ซึง่ทา่นสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากเอกสารเรือ่ง
จรรยาบรรณดา้นตลาดหลกัทรัพยข์องลอรอีลั

13.2 - ขา้พเจา้ไดย้นิขา่วมาวา่ลอรอีลัจะมกีารควบกจิการ
กบัอกีบรษิทัหนึง่ ซึง่การควบกจิการคร ัง้นีเ้ป็นโอกาสอนัดใีน
การเขา้ซือ้หุน้ของบรษิทัท ัง้สอง เนือ่งจากเมือ่มกีารประกาศ
ขอ้ตกลงในการควบรวมกจิการออกไป มลูคา่หุน้จะเพิม่สงู
ข ึน้ ในกรณีนีข้า้พเจา้สามารถเขา้ซือ้หุน้ของบรษิทัไดห้รอืไม่

ไม ่ทา่นไมส่ามารถท�าได ้ในฐานะพนักงานของบรษัิท ทา่นจะได ้
รับการพจิารณาวา่เป็น “บคุคลภายใน” ดงันัน้ การซือ้หรอืขายหุน้
ของลอรอีลัหรอืหุน้ของบรษัิทอืน่ทีด่�าเนนิธรุกจิกบัลอรอีลัจงึไม่
สามารถกระท�าได ้เวน้แตไ่ดม้กีารประกาศขอ้มลูดงักลา่วออกสู่
สาธารณชนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

13.3 - ขา้พเจา้ตระหนกัวา่ตวัขา้พเจา้ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลูภายในเพือ่ซือ้หุน้ของลอรอีลัได ้หากขา้พเจา้เพยีง 
“เอย่ถงึ” เร ือ่งดงักลา่วกบัภรรยาของขา้พเจา้ในท�านองทีว่า่
ชว่งเวลานีเ้ป็นชว่งเวลาทีเ่หมาะแกก่ารกวา้นซือ้หุน้ของบรษิทั 
ขา้พเจา้สามารถกระท�าการเชน่น ัน้ไดห้รอืไม่

ไม ่การกระท�าเชน่นัน้ถอืวา่ไมเ่หมาะสมเชน่เดยีวกบัการทีท่า่น 
เขา้ซือ้ ดว้ยตนเอง และแมว้า่ภรรยาของทา่นจะไมไ่ดป้ฏบิตั ิ
ตามค�าแนะน�านัน้ แตก่ารกระจายขา่วลอืกถ็อืเป็นการละเมดิ 
จรรยาบรรณของเราและกฎหมายเชน่กนั

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการใชข้อ้มลู
ภายในในการซือ้ขายหุน้ อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควร
ปรกึษากบัผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย ทีป่รกึษาภายใน
เกีย่วกบัจรรยาบรรณดา้นตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตวัแทน
ดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและ
ใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้ 
มคีวามกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)  
อยา่งไรกต็าม พงึระวงัวา่ทา่นไมไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในใดๆ  
ทีท่า่นทราบ หากมี

แมว้า่ลอรอีลัจะไมต่อ้งการจ�ากดัเสรภีาพของพนกังานในการลงทนุสว่นตวัทีเ่หมาะสม แตพ่นกังานทกุคนก็ควรระลกึถงึกฎตา่งๆ 
ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั “การใชข้อ้มลูภายในในการซือ้ขายหุน้” อยูเ่สมอ”
 

ในฐานะองคก์รธรุกจิ

การใชข้อ้มลูภายใน

ในการซือ้ขายหุน้



วถิกีารท�างานของเรา

27

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ
+  เก็บเอกสารและบนัทกึตา่งๆ อยา่งถกูตอ้ง

+  เตรยีมเอกสารยืน่ภาษีของทา่น

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

- ยนิยอมใหล้อรอีลัละเมดิตอ่บทบญัญัตเิกีย่วกบัภาษีอากรโดย
เจตนา

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

14.1 - ซพัพลายเออรร์ายหนึง่ไดเ้ขา้มาพดูกบัขา้พเจา้ถงึวธิ ี
การทีจ่ะชว่ยใหบ้รษิทัประหยดัคา่ใชจ้า่ยไดม้ากขึน้กวา่เดมิ ดว้ย
การเสนอวธิกีารปรบัเปลีย่นเอกสารการส ัง่ซือ้สนิคา้ในชว่งสิน้ปี
ผา่นทางประเทศทีส่ามเพือ่หลกีเลีย่งภาษกีารขาย (ภาษมีลูคา่
เพิม่) ซึง่พวกเขาจะเรยีกเก็บจากเราหากไมด่�าเนนิการเชน่
นี ้ขา้พเจา้คดิวา่ชา่งเป็นวธิที ีแ่นบเนยีนมาก ขา้พเจา้สามารถ
ด�าเนนิการตอ่ไปไดห้รอืไม่

ทา่นไมค่วรด�าเนนิการใดๆตอ่ไปอกี การพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่ง
ภาษีนัน้เป็นพฤตกิรรมทีข่ดัตอ่กฎหมายและไรจ้รรยาบรรณอยา่ง
ทีส่ดุ ทัง้นี ้งบประมาณทีล่อรอีลัไดจั้ดไวนั้น้รวมถงึการช�าระภาษี
ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไวด้ว้ย

14.2 - ขา้พเจา้เชือ่วา่เราไดก้รอกเอกสารยืน่ภาษผีดิพลาด
เมือ่สองสามปีกอ่น ซึง่ท�าใหอ้ตัราภาษขีองเราในตอนน ัน้ลดลง 
ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

ตามหลกัแลว้ เราช�าระภาษีตามกฎหมายทอ้งถิน่ และไดรั้บความ
ไวว้างใจจากเจา้หนา้ทีก่รมสรรพากร ทา่นตอ้งปรกึษาเรือ่งนีก้บั
ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิหรอืสมาชกิของแผนกจัดเกบ็ภาษีของ
บรษัิท เพือ่ให ้้พวกเขาตรวจสอบวา่มขีอ้ผดิพลาดจรงิหรอืไม ่และ
หากเป็นเชน่นัน้กจ็ะไดห้าวธิตีดิตอ่เจา้หนา้ทีก่รมสรรพากรและ
ตดัสนิใจวา่ควรด�าเนนิการอยา่งไรบา้งเพือ่ไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด
เชน่นีอ้กีในอนาคต

14.3 - มบีทความเกีย่วกบับรษิทัทีเ่ล ีย่งภาษปีรากฏตามสือ่
ตา่งๆ เหตกุารณเ์ชน่นีจ้ะเกดิขึน้กบัลอรอีลัไดห้รอืไม่

ทีล่อรอีลั เราช�าระภาษีทีจ่�าเป็นทัง้หมดในทกุประเทศทีเ่ราด�าเนนิ
ธรุกจิอยู ่เรามองวา่สิง่นีเ้ป็นวธิทีีเ่ราสามารถสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่
ประเทศชาตแิละชมุชนทีพ่วกเราด�าเนนิธรุกจิอยูไ่ด ้

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัภาษี อยา่เกบ็
ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบัผูจ้ดัการ ผูอ้�านวย
การฝ่ายการเงนิ ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอื
ตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น หรอืแผนกจดัเก็บภาษี
ของกลุม่ พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่น
ได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: การพดูถงึปัญหาที่
เกดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ลอรอีลัต ัง้ม ัน่ทีจ่ะเป็นพลเมอืงผูม้คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมทีต่นไดเ้ขา้ไปด�าเนนิกจิการ ซึง่หมายถงึการเคารพตอ่กฎหมายภาษี
อยา่งเครง่ครดั และช�าระภาษขีองประเทศและทอ้งถิน่อยา่งเต็มจ�านวนตามทีก่ฏหมายก�าหนด
 

ภาษี
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หน้า 29
สขุอนามยั ความปลอดภยั 
และความมัน่คง

หน้า 30
ความหลากหลาย

หน้า 32
การลว่งละเมดิ และการขม่ขู ่
ขม่เหงทางกาย วาจาและใจ

หน้า 33
การลว่งละเมดิทางเพศ

การเคารพตอ่พันธกจิของเราในฐานะนายจา้ง

“เราประสงคใ์หล้อรอีลัเป็นสถานทีท่�างาน 
ทีด่เีย ีย่ม และเราตระหนกัวา่พนกังานของเรา 
ทกุคนเป็นทรพัยส์นิทีม่คีา่ทีส่ดุของบรษิทั”
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สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งเต็มทีเ่พือ่รักษาสถานทีท่�างานใหถ้กู
สขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยั

+  ระมดัระวงัการกระท�าของตนเองทีใ่หท้�าใหผู้อ้ ืน่มคีวามเสยีงทีจ่ะ
ไดรั้บอนัตราย

+  เรยีนรูท้ีจ่ะรับมอืกบัสถานการณฉุ์กเฉนิทีอ่าจเกดิในสถานทีท่�างาน

+ รายงาน อบุตัเิหตทุัง้หมด แมว้า่จะเป็นเพยีงอบุตัเิหตเุล็กนอ้ย รวม
ถงึพฤตกิรรม การตดิตัง้ หรอืวตัถใุดๆที ่อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายใน
สถานทีท่�างานตอ่ผูจั้ดการดา้นความปลอดภยัของสถานทีห่รอื 
ผูจั้ดการของทา่นโดยทนัที

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  เพกิเฉยตอ่ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษัิทวา่ดว้ยเรือ่งสขุอนามยัและ
ความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน 

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

15.1 - ผูจ้ดัการของขา้พเจา้กงัวลเรือ่งทีข่า้พเจา้พกัผอ่นไม่
เพยีงพอ พรอ้มแนะน�าวา่ขา้พเจา้ไมค่วรออกไปเทีย่วหลงัเลกิงาน 
ดว้ยเกรงวา่ขา้พเจา้อาจเมาและเกดิอบุตัเิหตขุ ึน้ได ้ซึง่ในความ
เป็นจรงิ ขา้พเจา้เคยงว่งนอนคร ัง้สองคร ัง้ แตข่า้พเจา้ก็สามารถ
ปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปได ้และมนัมใิชห่นา้ทีข่องผูจ้ดัการเลยทีจ่ะมา
ควบคมุวา่นอกเวลางาน ขา้พเจา้จะเดนิทางไปทีใ่ด ขา้พเจา้ไมม่ ี
สทิธสิว่นบคุคลเลยหรอื ขา้พเจา้เห็นวา่ผูจ้ดัการของขา้พเจา้น ัน้
ใจแคบเกนิไป ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

อนัทีจ่รงิ ทา่นมสีทิธใิชเ้วลานอกจากเวลาท�างานปกต ิท�าอะไร
กไ็ดต้ามแตใ่จทา่นตอ้งการ แตห่ากความเมือ่ยลา้ของทา่นท�าให ้
ทา่นหรอืเพือ่นรว่มงานไดรั้บผลกระทบ ผูจั้ดการ ของทา่นกม็สีทิธิ
ทีจ่ะหยบิยกประเด็นดงักลา่วมาตกัเตอืนทา่น แมว้า่จะตอ้งอยูใ่น
ขอบเขตและการเคารพในสทิธสิว่นบคุคลของทา่น อยา่งไรกต็าม 
บรษัิทใหค้วามเคารพในชวีติความเป็นสว่นตวัของพนักงานเสมอ 
แตพ่ฤตกิรรมทีอ่าจกระทบตอ่ตวัพนักงานเองและเพือ่นพนักงาน
คนอืน่ยอ่มไมส่ามารถรับได ้และจะไมม่กีารออ่นขอ้ใดๆ ส�าหรับ
ความไมป่ลอดภยัทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นสถานทีท่�างาน

15.2 - ผูบ้งัคบับญัชาสายการผลติของขา้พเจา้ไดม้คี�าส ัง่เป็น
พเิศษใหข้า้พเจา้ปิดเครือ่งรกัษาความปลอดภยับางตวัทีท่�าให้
ระบบผลติสนิคา้ท�างานไดช้า้ลง ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

ทา่นไมค่วรระงับ หยดุการเชือ่มตอ่หรอืปิดอปุกรณ ์รักษาความ
ปลอดภยัหรอือปุกรณค์วบคมุการท�างานใดๆ โดยมไิด ้รับความเห็น
ชอบอยา่งเหมาะสมจากตวัแทนบรษัิทผูม้หีนา้ที ่ดแูลรักษาความ
ปลอดภยัโดดเด็ดขาด หากผูบ้งัคบับญัชาสายการผลติของทา่น 
ยนืกรานเชน่เดมิ ทา่นตอ้งปฏเิสธและแจง้ใหผู้จั้ดการโรงงานและ
ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคลของทา่นทราบ บรษัิทตอ้งมกีารรักษา
ความปลอดภยัในการท�างานใหด้ทีีส่ดุ โดยไมค่�านงึถงึตารางการ
ผลติหรอืเหตผุลอืน่ใด

15.3 - ในฐานะตวัแทนจ�าหนา่ย ขา้พเจา้ตอ้งขบัรถในชว่งเวลา
กลางคนืท ัง้ในเขตเมอืงและนอกเมอืงอยูเ่สมอ บางคร ัง้ ขา้พเจา้
รูส้กึถงึความไมป่ลอดภยั ซึง่ขา้พเจา้เคยพดูคยุกบัผูจ้ดัการของ
ขา้พเจา้แลว้ แตผู่จ้ดัการมไิดแ้สดงทา่ทอีะไรเกีย่วกบัความกงัวล
ของขา้พเจา้ ในกรณีเชน่นี ้ขา้พเจา้สามารถปรกึษาปญัหาดงั
กลา่วกบัใครอืน่ในบรษิทัได ้อกีหรอืไม่

ได ้ทา่นควรปรกึษาเรือ่งดงักลา่วกบัผูจั้ดการฝ่ายบรหิารทรัพยากร
บคุคลเพือ่หารอืถงึวธิแีกไ้ขทีเ่ป็นไปได ้เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์
ประเภทนี้

15.4 - ขา้พเจา้มเีพือ่นรว่มงานทีด่เูหมอืนจะมคีวามเครยีดมาก
ในตอนนี ้ขา้พเจา้พยายามพดูกบัเขาถงึเร ือ่งนี ้แตเ่ขากลบั
ปฏเิสธ ขา้พเจา้ทราบวา่เขาท�างานเป็นระยะเวลานานมาก เขา
เป็นลมในทีท่�างานเมือ่วานนี ้ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคลและผูจั้ดการของเพือ่นรว่มงานคนดงั
กลา่วควรไดรั้บแจง้เรือ่งนีโ้ดยทนัท ีหากทา่นไมแ่น่ใจวา่เรือ่งนีไ้ด ้
รับการจัดการหรอืยงั อยา่ลงัเลทีจ่ะแจง้เรือ่งนีด้ว้ยตวัของทา่นเอง

15.5 - ขา้พเจา้ทราบมาวา่พนกังานของบรษิทัรบัเหมา
ชว่งของเราดืม่แอลกอฮอลใ์นสถานทีท่�างานของบรษิทั 
เนือ่งจากเขามใิชพ่นกังานของลอรอีลัโดยตรง ขา้พเจา้ 
ควรกงัวลเรือ่งนีห้รอืไม่

ทา่นควรรายงานตอ่ผูจั้ดการของทา่นถงึพฤตกิรรมใดๆ ทีอ่าจสง่ผล
ใหเ้กดิอนัตรายในสถานทีท่�างาน หรอือาจท�าอนัตรายตอ่พนักงาน
คนอืน่ๆ ของบรษัิท

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัสขุอนามยั 
ความปลอดภยัและความมัน่คง อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง
ทา่นควรปรกึษากบัผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายสขุอนามยัและ
ความปลอดภยั ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอื
ตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ย
เหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มี
ความกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

พนกังานทกุคนของลอรอีลัมสีทิธิท์ ีจ่ะไดท้�างานในสภาพแวดลอ้มทีถ่กูสขุลกัษณะ ปลอดภยั และม ัน่คง ซึง่ความปลอดภยัใน
สถานทีท่�างานน ัน้ข ึน้อยูก่บัพวกเราทกุคน
 

สขุอนามยั

ความปลอดภยัและความม ัน่คง
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สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  สนับสนุนและสง่เสรมิพันธกจิของลอรอีลัในดา้นความหลากหลาย 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคล ฝ่ายการตลาด  
ฝ่ายจัดซือ้ และการสรา้งประโยชนใ์หแ้กส่งัคม

+   ท�าใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออร ์ลกูคา้ และหุน้สว่นทางธรุกจิของ 
ลอรอีลัรับทราบถงึนโยบายความหลากหลายของพนักงานบรษัิท

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  เลอืกปฏบิตัหิรอืลว่งละเมดิ/ขม่ขูข่ม่เหง โดยอาศยัเรือ่งตอ่ไปนีเ้ป็น
อคตสิ�าคญั 
- เพศ
- ความพกิาร
- สถานภาพการสมรสหรอืสถานะทางครอบครัว
- รสนยิมทางเพศ
- อายุ
- ความคดิเห็นทางการเมอืงและปรัชญา
- ความเชือ่ทางศาสนา
- กจิกรรมสมาคม
- ตน้ก�าเนดิทางชาตพัินธุ ์สงัคม วฒันธรรม หรอืเชือ้ชาติ

การหา้มไมใ่หม้กีารเลอืกปฏบิตันิีไ้มไ่ดม้ผีลตอ่การคดัเลอืกบคุคล
เขา้ท�างานเพยีงเทา่นัน้ แตย่งัรวมไปถงึการฝึกอบรม การเลือ่น
ต�าแหน่ง การจา้งงานตอ่ และเงือ่นไขในการท�างานอืน่ๆ และรวม
ไปถงึความสมัพันธข์องเราทีม่ตีอ่ซพัพลายเออร ์ลกูคา้ หุน้สว่นทาง
ธรุกจิ และบคุคลทีส่ามดว้ยเชน่กนั

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

16.1 - ค�าวา่ “เลอืกปฏบิตั”ิ ของลอรอีลั มคีวามหมายเชน่ใด 
ความหมายของค�าดงักลา่วมคีวามเหมอืนหรอืความ แตกตา่ง
จากบทบญัญตัแิหง่กฎหมายของประเทศขา้พเจา้ อยา่งไร

กฎขอ้แรกคอื ลอรอีลัใหค้วามเคารพตอ่กฎหมายของประเทศเสมอ  
ดงันัน้ พนักงานทีล่ะเมดิหรอืขดัตอ่กฎหมายวา่ดว้ยเรือ่งการเลอืก
ปฏบิตัขิองประเทศนัน้จะไดรั้บการลงโทษ อยา่งไรกด็ ีกฎหมาย
ดา้นการเลอืกปฏบิตัใินบางประเทศมไิดบ้ญัญัตใิหค้รอบคลมุถงึ
พฤตกิรรมบางอยา่งทีบ่รษัิทถอืวา่ไมเ่หมาะสม ลอรอีลัตอ่ตา้น 
ทัง้การเลอืกปฏบิตัโิดยตรงและการเลอืกปฏบิตัโิดยออ้ม 
การเลอืกปฏบิตัโิดยตรง หมายถงึการกระท�าใดทีเ่กดิขึน้จาก  
การท�างาน การฝึกอบรม การเลือ่นต�าแหน่ง การจา้งงานตอ่หรอื 
การกระท�าอืน่ๆ ในสถานทีท่�างาน ทีไ่ดก้ระท�าไปโดยไมไ่ดต้ัง้อยู่
บนหลกัความเป็นธรรมในการปฏบิตัแิละในการใหโ้อกาส 
การเลอืกปฏบิตัโิดยออ้ม หมายถงึ การกระท�าใดๆ ในสภาพทีเ่ป็น 
กลางทีท่�าใหบ้คุคลหนึง่ดอ้ยกวา่อกีบคุคลคนหนึง่ โดยอาศยัเรือ่ง
เพศ อาย ุความพกิารทางรา่งกายหรอืบคุลกิลกัษณะอืน่เป็นพืน้
ฐานในการตดัสนิ

16.2 - ฝ่ายบคุคลแนะน�าใหข้า้พเจา้รบัผูท้ ีท่พุพลภาพเขา้
มาอยูใ่นทมีดว้ย ขา้พเจา้ทราบวา่ความหลากหลายน ัน้ส�าคญั
ตอ่ลอรอีลั แตข่า้พเจา้ก็เกรงวา่บคุคลผูน้ ีจ้ะลาป่วยบอ่ย ซึง่
อาจท�าใหส้มาชกิทีเ่หลอืของทมียุง่ยาก และขา้พเจา้อาจ
ตอ้งดแูลเขาเป็นพเิศษ ซึง่จะสรา้งความอจิฉารษิยาใหแ้ก่
สมาชกิคนอืน่ในทมี

สิง่เหลา่นีถ้อืเป็นความคดิลว่งหนา้ทีม่อีคต ิประสบการณแ์สดงให ้
เห็นวา่การมผีูท้ีท่พุพลภาพรว่มงานดว้ยไมไ่ดเ้ปลีย่นความสมัพันธ์
ในการท�างานอยา่งรา้ยแรง การคดัสรรพนักงานส�าหรับผูส้มคัรที่
ทพุพลภาพนัน้พจิารณาตามทกัษะความสามารถตา่งๆ เชน่เดยีวกบั
บคุคลทัว่ไป จะมคีวามแตกตา่งกนัเพยีงแคเ่รือ่งของความเขา้กนั
ไดใ้นต�าแหน่งงาน ซึง่ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ อาจ
จ�าเป็นตอ้งมมีาตรการในการปรับเปลีย่นบางอยา่ง แตใ่นความเป็น
จรงินัน้พบไดน้อ้ยมาก

16.3 - สมาชกิคนหนึง่ในทมีของขา้พเจา้เพิง่อายคุรบ 50 ปี 
ขา้พเจา้ตอ้งการจดังานเลีย้งฉลองเล็กๆ ให ้แตเ่ธอไมต่อ้งการ
เชน่น ัน้ โดยกลา่ววา่ลอรอีลัไมม่อีนาคตดา้นการท�างานส�าหรบั 
ผูอ้าวโุส และเธอก็ไมต่อ้งการใหท้กุคนหนัมาสนใจเรือ่งอายขุอง
เธอ ขา้พเจา้ควรพดูกบัเธอวา่อยา่งไร

สรา้งความมัน่ใจใหเ้พือ่นรว่มงานของทา่น และขอใหเ้ธอเขา้พบ
กบัผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคลของเธอเพือ่พดูคยุเกีย่วกบัการ
วางแผนในอาชพีของเธอ ลอรอีลัมุง่มัน่ทีจ่ะมอบความกา้วหนา้ใน
อาชพีใหแ้กท่กุคนโดยไมค่�านงึถงึอาย ุและท�าใหท้กุคนมสีว่นรว่ม
ในการพัฒนาอาชพีของตน

16.4 - เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ลอืก
ซพัพลายเออรท์ ีด่เูหมอืนจะตรงตามมาตรฐานของบรษิทั
ทกุประการในความคดิของขา้พเจา้ จากความคดิเห็นตา่งๆ 
ของเพือ่นรว่มงานคนนี ้ขา้พเจา้สงสยัวา่เป็นเพราะสญัชาติ
และตน้ก�าเนดิทางชาตพินัธุข์องซพัพลายเออรร์ายน ัน้ 
ขา้พเจา้ควรท�าเชน่ไร

ลอรอีลัไมย่อมรับการเลอืกปฏบิตัใิดๆ ทีม่รีากฐานมาจากสผีวิ 
สญัชาต ิหรอืตน้ก�าเนดิทางชาตพัินธุ ์การกระท�าดงักลา่วไมแ่สดง
ถงึความเคารพซึง่กนัและกนั พยายามพดูคยุเรือ่งนีก้บัตวัแทนดา้น
ความหลากหลายของทา่น และหากวา่ไมเ่ป็นผล ทา่นควรแจง้
เรือ่งนีก้บัผูจั้ดการหรอืผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ของทา่น

16.5 - ขา้พเจา้รูส้กึไมส่บายใจเมือ่ไดย้นิเร ือ่งตลกทีไ่รร้สนยิม
เกีย่วกบัเพือ่นรว่มงานของขา้พเจา้ทีเ่ป็นชาวรกัรว่มเพศ ขา้พเจา้
ควรท�าเชน่ไร ขา้พเจา้ควรพดูเรือ่งนีก้บัฝ่ายบคุคลหรอืไม่

การเกลยีดชงัชาวรักรว่มเพศนัน้เป็นพฤตกิรรมทีไ่มอ่าจยอมรับ
ได ้พวกเราแตล่ะคนตา่งมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บความเคารพจากผูอ้ืน่ เรา
ตอ้งการสภาพแวดลอ้มในการท�างานทีเ่ปิดกวา้งและครอบคลมุ 
หากทา่นพบกบัปัญหาประเภทนี ้พยายามท�าใหผู้ท้ีเ่ลา่เรือ่งตลก
เหลา่นัน้เขา้ใจวา่พฤตกิรรมของพวกเขานัน้ไมเ่หมาะสม หาก
ไมเ่ป็นผล ทา่นควรพดูเรือ่งนีก้บัผูจั้ดการผูจั้ดการฝ่ายบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล หรอืตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น

ในฐานะนายจา้ง

ความหลากหลายในความสามารถของพนกังานแตล่ะคนของเราท�าใหเ้รามคีวามสรา้งสรรคม์ากขึน้ และท�าใหเ้ราสามารถพฒันา
และท�าตลาดในผลติภณัฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้งได ้ลอรอีลัใหค้วามส�าคญัตอ่ความงามทกุประเภท
ลอรอีลัเป็นนายจา้งทีใ่หโ้อกาสทีเ่ทา่เทยีมและครอบคลมุแกพ่นกังาน เราสง่เสรมิใหผู้ด้อ้ยโอกาสไดท้�างานรว่มกนักบัพนกังาน
คนอืน่ๆ โดยเฉพาะผูท้ ีท่พุพลภาพและอยูใ่นกลุม่ของผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและ/หรอืชนกลุม่นอ้ย
 

ความหลากหลาย
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16.6 - ขา้พเจา้ชอบทีจ่ะสรปุการท�างานประจ�าสปัดาหก์บัทมีใน
ชว่งการประชุมของวนัศกุรต์อนเย็น เพือ่ทีว่า่เราจะไดส้ามารถ
ปรกึษากนัถงึหนา้ทีท่ ีต่อ้งรบัผดิชอบในสปัดาหต์อ่ไป และ
ขา้พเจา้ทราบวา่การกระท�าเชน่น ัน้ของขา้พเจา้สรา้งความล�าบาก
ใหแ้กส่มาชกิสองคนในทมี เนือ่งจากพวกเขาตอ้งกลบับา้นเร็ว
ในเย็นวนัศกุรเ์พราะความแตกตา่งทางดา้นศาสนา เชน่นีถ้อืวา่
ขา้พเจา้กระท�าการเลอืกปฏบิตัโิดยออ้มหรอืไม่

กรณีดงักลา่วสามารถเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยออ้มได ้หากทา่น
ไมม่สีทิธใินการรัง้พนักงานไวเ้พือ่ประชมุกบัทา่นทกุ วนัศกุรต์อน
เย็น หรอืหากมหีนทางทีท่า่นอาจนัดประชมุดงักลา่วในเวลาอืน่ตาม
ความเหมาะสม หากทา่นมสีทิธทิีจ่ะเรยีกประชมุ (เพือ่ตดิตามความ
คบืหนา้ในการท�างานและตอบปัญหาขอ้สงสยัของพนักงาน) แต่
ทา่นจ�าเป็นตอ้งใหม้กีารประชมุนัน้ในวนัศกุรต์อนเย็นเทา่นัน้หรอื
ไม ่การเลือ่นใหม้กีารประชมุดงักลา่วในชว่งเชา้ของวนัเดยีวกนัหรอื
มาประชมุกนัอกีครัง้ในเชา้วนัจันทร ์จะท�าใหท้า่นไดรั้บผลทีล่พัธท์ี่
แตกตา่งออกไปหรอืไม่

16.7 - การทีข่า้พเจา้มกัไดย้นิวา่ความหลากหลายเป็นสิง่ที่
ส�าคญัส�าหรบับรษิทั หมายความวา่ ขา้พเจา้ควรวา่จา้งหรอื 
แตง่ต ัง้ผูห้ญงิหรอืผูท้ ีม่าจากชนกลุม่นอ้ยหรอืไม่

ทา่นไมต่อ้งท�าเชน่นัน้ เนือ่งจากการกระท�าดงักลา่วมใิชส่ ิง่ทีบ่รษัิท
ตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ ทีล่อรอีลั เราจา้งคนเขา้ท�างานบนพืน้ฐาน
ของความสามารถและคณุธรรม ดงันัน้ ในการคดัสรรบคุคลเขา้
ท�างาน ทา่นควรค�านงึถงึความสามารถของผูส้มคัรใหเ้หมาะสม
กบัต�าแหน่งงานทีจ่ะท�า กระนัน้ ขอใหท้า่นระลกึไวเ้สมอวา่ความ
หลากหลายดงักลา่วไมไ่ดห้มายถงึเพยีงการเป็นผูห้ญงิและชน 
กลุม่นอ้ยเทา่นัน้ แตร่วมไปถงึกลุม่คนทีม่กัไดรั้บการเลอืกปฏบิตั ิ
อยูเ่สมอ เชน่ ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุและอืน่ๆ

16.8 - หากขา้พเจา้มแีนวความคดิดา้นศาสนาเหมอืนกบั
เพือ่นรว่มงานบางคน ขา้พเจา้สามารถเชญิเขาเขา้กลุม่ 
สวดมนตไ์ดห้รอืไม่

ทา่นสามารถเชญิพนักงานทีม่คีวามเชือ่เหมอืนกนัได ้อยา่งไร
กต็าม เราขอใหท้กุคนเคารพในความเชือ่ของผูอ้ืน่ ซึง่หมายถงึ 
การไมท่�าใหผู้อ้ ืน่เปลีย่นศาสนา (กลา่วคอื การพยายาม
เปลีย่นแปลงผูอ้ืน่)

16.9 - ขา้พเจา้ก�าลงัจะลาคลอด และกงัวลวา่จะเกดิอะไรขึน้
บา้งเมือ่ขา้พเจา้กลบัมาท�างาน รวมถงึโอกาสดา้นอาชพีใน
อนาคตของขา้พเจา้ดว้ย ขา้พเจา้ควรขอค�าแนะน�าจากใคร

ลอรอีลัมนีโยบายสนับสนุนพนักงานในระหวา่งทีพ่วกเขาลาคลอด 
นอกจากการจา่ยเงนิในชว่งลาคลอดแลว้ ลอรอีลัยงัรับประกนัการ 
กลบัเขา้มาท�างานของพนักงานเมือ่สิน้สดุชว่งลาคลอดในต�าแหน่ง
เดมิหรอืต�าแหน่งทีเ่ทยีบเทา่ทัง้ในแงข่องสถานะและเงนิเดอืน ทา่น
ควรปรกึษาเรือ่งนีก้บัผูจั้ดการฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคลกอ่นทีท่า่น
จะเขา้สูช่ว่งลาคลอด

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัความหลาก
หลาย อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบั 
หวัหนา้งานหรอื ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอื
ตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ย
เหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้ 
มคีวามกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)
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สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  สง่เสรมิและสนับสนุนพันธกจิของลอรอีลัในการเสรมิสรา้งสถาน
ทีท่�างานทีป่ราศจากการลว่งละเมดิและการขม่ขูข่ม่เหงทางกาย 
วาจาและใจ

+  ออ่นนอ้ม และปฏบิตัติอ่เพือ่นรว่มงานและหุน้สว่นทางธรุกจิใหด้ี
เทา่กบัทีค่ณุคาดหวงัวา่พวกเขาควรปฏบิตัติอ่คณุ

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  สรา้งความเจ็บปวด ลว่งละเมดิ หรอืท�าใหผู้อ้ ืน่กระท�าความผดิ 
โดยตัง้ใจ

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

17.1 - ทีล่อรอีลั ค�าวา่ “การลว่งละเมดิ” และ “การขม่ขู่
ขม่เหง ทางกาย วาจาและใจ” หมายความวา่อยา่งไร ขา้พเจา้
คดิวา่ในประเทศของขา้พเจา้ยงัมไิดม้กีารบญัญตักิฎหมาย 
วา่ดว้ยเรือ่งดงักลา่ว

ลอรอีลัใหค้วามเคารพตอ่กฎหมายในแตล่ะประเทศ ดงันัน้พนักงาน
ผูท้ีไ่ดก้ระท�าการลว่งละเมดิบทบญัญัตแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยการลว่ง
ละเมดิทางกาย วาจาและใจของประเทศนัน้ยอ่มไดรั้บการลงโทษ 
อยา่งไรกต็าม บางประเทศอาจไมม่กีารบญัญัตกิารลว่งละเมดิที ่
ลอรอีลัเห็นวา่ไมเ่หมาะสมเป็นกฎหมาย ทัง้นี ้ใหก้ารพจิารณาขึน้อยู่
กบัสภาพแวดลอ้มของแตล่ะกรณี พฤตกิรรมบางอยา่งอาจไดรั้บการ
พจิารณาวา่เป็นพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม เชน่
- การกระท�าทีม่เีจตนาประสงคใ์หเ้กดิความเจ็บปวดหรอืความกงัวลใจ
- เจตนาท�าใหบ้คุคลใดๆ กระท�าความผดิ
- การท�าใหอ้บัอายหรอืการขม่ขูใ่หก้ลวั
-  การท�าตวัแปลกแยกจากคนอืน่ทัง้ทางรา่งกายและทางสงัคม  

(ทีเ่รยีกกนัวา่ “การวางตวันิง่เฉย”)
นอกจากนี ้การลว่งละเมดิอาจเกดิขึน้ในระหวา่งเพือ่นรว่มงาน
ไดเ้ชน่กนั ประเทศของทา่นอาจยงัไมม่กีารบญัญัตเิรือ่งดงักลา่ว
เป็นกฎหมายอยา่งไรก็ตามทา่นอาจพบวา่พฤตกิรรมเหลา่นีข้ดัตอ่
กฎหมายของทา่น แมว้า่จะไมไ่ดป้รากฏอยูใ่นเรือ่งการลว่งละเมดิ 
หรอืการขม่ขูข่ม่เหงทางกาย วาจาและใจ

17.2 - ผูจ้ดัการของขา้พเจา้ชอบขม่ขูใ่หก้ลวั แมข้า้พเจา้จะ
ตระหนกัวา่ทีผู่จ้ดัการท�าเชน่น ัน้ก็เพือ่หวงัวา่เราจะปฏบิตังิานกนั
อยา่งเต็มที ่แตบ่อ่ยคร ัง้ทีเ่ธอท�าใหพ้นกังานหลายคนตอ้งอบัอาย 
และการกระท�าเชน่น ัน้สง่ผลกระทบตอ่ขวญัและก�าลงัใจในการ
ท�างาน ขา้พเจา้สามารถท�าอยา่งไรไดบ้า้งเพือ่แกไ้ข ปญัหานี้

ผูจั้ดการของทา่นมหีนา้ทีส่รา้งความทา้ทายและผลกัดนัทมีงาน
ใหส้รา้งงานทีม่คีณุภาพแกล่อรอีลั และหมายความวา่เธอสามารถ
วจิารณห์รอืใหข้อ้สงัเกตในการปฎบิตังิานของลกูทมีได ้อยา่งไรก็
ด ีผูจั้ดการควรมคีวามเคารพและปฏบิตัติอ่ลกูทมีอยา่งเอาใจเขา
มาใสใ่จเราดว้ย หากทา่นรูส้กึวา่ทา่นไมไ่ดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความ
เคารพ ทา่นควรแจง้ใหผู้จั้ดการทราบ ทัง้นีท้า่นอาจปรกึษากบั 
ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคลของทา่นได ้สิง่แวดลอ้มทีด่ใีน
สถานทีท่�างานจะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยัความรว่มมอืและการมสีว่น
รว่มของทกุคน ทัง้ตวัผูจั้ดการและพนักงานบรษัิท

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการลว่งละเมดิ
และการขม่ขูข่ม่เหงทางกาย วาจาและใจ อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไว ้
กบัตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบัหวัหนา้งานหรอื ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของ
ทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้ 
(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิ
ขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ในฐานะนายจ้าง

พวกเราแตล่ะคนตา่งมสีทิธทิ ีจ่ะไดร้บัความเคารพและคงศกัดิศ์รแีหง่ความเป็นมนุษยเ์อาไว ้ ทีล่อรอีลั ความเคารพซึง่กนัและกนั 
และความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุยเ์ป็นรากฐานวถิกีารท�างานของเรา พฤตกิรรมหรอืการกระท�าอนัเป็นการละเมดิถงึสทิธิ
ดงักลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลว่งละเมดิและการขม่ขูท่างกาย วาจาและใจเป็นสิง่ทีย่อมรบัไมไ่ด ้
 

การลว่งละเมดิ

และการขม่ขูข่ม่เหงทางกาย วาจาและใจ



วถิกีารท�างานของเรา

33

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  สง่เสรมิและสนับสนุนพันธกจิของลอรอีลัในการสรา้งสถานที่
ท�างานทีป่ราศจากการลว่งละเมดิทางเพศ

+  ละเวน้การลว่งละเมดิทางเพศทกุรปูแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลที่
สามทีท่า่นตดิตอ่ธรุกจิดว้ย ทัง้ภายในและภายนอก

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-   ด�าเนนิพฤตกิรรมใดๆ ตอ่ แมจ้ะไดรั้บแจง้วา่ไมเ่ป็นทีต่อ้งการ

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

18.1 - ทีล่อรอีลั ค�าวา่ “การลว่งละเมดิทางเพศ” หมายความ
วา่อยา่งไร ความหมายของค�าดงักลา่วมคีวามเหมอืนหรอื
ความแตกตา่งจากบทบญัญตัแิหง่กฎหมายของประเทศ
ขา้พเจา้อยา่งไร

ลอรอีลัใหค้วามเคารพตอ่กฎหมายในแตล่ะประเทศ ดงันัน้ 
พนักงานผูท้ีไ่ดก้ระท�าการลว่งละเมดิบทบญัญัตแิหง่กฎหมายวา่
ดว้ยการลว่งละเมดิทางเพศของประเทศนัน้ยอ่มไดรั้บการลงโทษ 
อยา่งไรกต็าม บางประเทศอาจไมม่กีารบญัญัตกิารลว่งละเมดิทาง
เพศทีล่อรอีลัเห็นวา่ไมเ่หมาะสมเป็นกฎหมาย ทัง้นีใ้หก้ารพจิารณา
ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มของแตล่ะกรณี พฤตกิรรมบางอยา่งอาจ
ไดรั้บการพจิารณาวา่เป็นพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม โดยพจิารณา
จากน�้าหนักความเหมาะสมและความถีใ่นการกระท�า เชน่
-  การแตะเนือ้ตอ้งตวั การสง่อเีมล การเลา่เรือ่งตลก สายตา 

ทา่ทาง ความคดิเห็น การเชญิชวนหรอืการรอ้งขอเกีย่วกบัเรือ่ง
เพศทีอ่กีฝ่ายหนึง่ไมต่อ้งการหรอืไมเ่หมาะสม

-  การแจกจา่ยหรอืแสดงเอกสาร โปสเตอร ์วตัถ ุฯลฯ เกีย่วกบั
เรือ่งเพศ

-  การก�าหนดเงือ่นไขในความกา้วหนา้ของอาชพีหรอืผลประโยชน์
ใดๆ ในการจา้งงานดว้ยกจิกรรมทางเพศหรอืความสมัพันธเ์ชงิ
ชูส้าว

การลว่งละเมดิทางเพศสง่ผลกระทบตอ่ทัง้ชายและหญงิ โดย
สามารถเกดิขึน้ไดท้ัง้ในสถานทีท่�างานของลอรอีลั หรอืทีอ่ืน่ๆ ที่
ทา่นด�าเนนิธรุกจิ

18.2 - ในระหวา่งงานเลีย้งของทมี เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของ
ขา้พเจา้พบวา่ผูจ้ดัการของเราประพฤตตินไมเ่หมาะสมกบัเธอ
ในแงข่องทา่ทางและวาจา กระน ัน้เธอกลบัไมก่ลา้เอย่ออกมา
ตรงๆ ดว้ยเกรงวา่จะกลายเป็นคนเจา้ระเบยีบหรอืเสีย่งตอ่อาชพี
การงานของเธอ ขา้พเจา้ควรรบัมอืกบัปญัหานีอ้ยา่งไร

ทา่นควรสนับสนุนใหเ้พือ่นรว่มงานหญงิของทา่นพดูคยุกบัผูจั้ดการ 
อยา่งตรงไปตรงมาหากเธอรูส้กึสะดวกใจ หากไม ่เธอสามารถ
ปรกึษาเรือ่งดงักลา่วกบัผูอ้�านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลได ้หาก
เพือ่นหญงิของทา่นยงัวางเฉย ทา่นสามารถรายงานฝ่ายบคุคลถงึ
สิง่ทีเ่ธอบอกกบัทา่นได ้แมว้า่ทา่นจะไมม่ขีอ้เท็จจรงิทัง้หมดและ
ไมไ่ดเ้ผชญิกบัการลว่งละเมดินัน้โดยตรง บรษัิทถอืวา่ทา่นมคีวาม
จ�าเป็นตอ้งหยดุยัง้พฤตกิรรมทีล่ว่งละเมดิดงักลา่วกอ่นทีจ่ะไมอ่าจ
ควบคมุได ้

18.3 - ขา้พเจา้มปีระชุมกบัลกูคา้รายหนึง่ และเขามกัแตะ
เนือ้ตอ้งตวัขา้พเจา้ แสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัรปูรา่งของ
ขา้พเจา้ และบอกวา่เขาจะซือ้สนิคา้จากเราเพิม่มากขึน้
เพยีงใดหากขา้พเจา้ไปทานอาหารค�า่กบัเขา เขาเป็นลกูคา้ 
ไมใ่ชพ่นกังานคนหนึง่ของลอรอีลั ขา้พเจา้จงึไมม่ ัน่ใจวา่ 
ลอรอีลัจะด�าเนนิการใดๆ กบัเร ือ่งนี้

ทา่นควรปรกึษาเรือ่งนีก้บัผูจั้ดการหรอืผูจั้ดการฝ่ายบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลของทา่น ลอรอีลัมนีโยบายเพือ่ท�าใหแ้น่ใจวา่
พนักงานจะไมต่กเป็นเหยือ่ของการลว่งละเมดิทางเพศ ซึง่รวมถงึ
จากหุุน้สว่นทางธรุกจิดว้ย

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการลว่งละเมดิ
ทางเพศ อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบั 
หวัหนา้งานหรอื ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอื
ตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ย
เหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มี
ความกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

พวกเราแตล่ะคนตา่งมสีทิธทิ ีจ่ะไดร้บัความเคารพและคงศกัดิศ์รแีหง่ความเป็นมนุษยเ์อาไว ้ ทีล่อรอีลั ความเคารพซึง่กนัและกนั 
และความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุยเ์ป็นรากฐานวถิกีารท�างานของเรา พฤตกิรรมหรอืการกระท�าอนัเป็นการละเมดิถงึสทิธิ
ดงักลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การลว่งละเมดิทางเพศเป็นสิง่ทีย่อมรบัไมไ่ด้
 

การลว่งละเมดิ

ทางเพศ
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สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  หากทา่นมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางการเมอืงเป็นการสว่นตวั โปรด
ระบใุหช้ดัเจนวา่ทา่นไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนของลอรอีลัแตอ่ยา่งใด

+  แจง้ผูจั้ดการของทา่น หากการเขา้รว่มในกจิกรรมทางการเมอืง
ของทา่นอาจป้องกนัไมใ่หท้า่นปฏบิตัหินา้ทีข่องทา่นทีล่รอีลัได ้
อยา่งเต็มที ่หรอืสรา้งความสบัสนระหวา่งแนวคดิทางการเมอืง
สว่นตวัของทา่นและของลอรอีลั (โปรดอา่นเรือ่ง “การขดักนัแหง่
ผลประโยชน”์)

+  เคารพระเบยีบขอ้บงัคบัของลอรอีลัทีเ่กีย่วกบัของก�านัลและความ
บนัเทงิ และการป้องกนัการตดิสนิบนอยา่งเขม้งวด (โปรดอา่น
เรือ่ง “การตดิสนิบนและคา่อานวยความสะดวก”)

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  ใชเ้งนิทนุและทรัพยากรของบรษัิท (ซึง่รวมถงึเวลาท�างาน เครือ่ง
โทรศพัท ์กระดาษ อเีมล และทรัพยส์นิอืน่ๆ ของบรษัิท) เพือ่ 
ด�าเนนิการหรอืใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงเป็นการ 
สว่นตวั

- ใชส้ถานทีท่�างานเป็นเวททีางการเมอืง

-  ชีน้�าใหเ้ชือ่วา่ลอรอีลัสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงสว่นตวัของ
ทา่น

-  เขา้มสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็นกบัตวัแทนจากบคุคลที ่
มอี�านาจรัฐหรอืพรรคการเมอืงตา่งๆ เกีย่วกบัความสมัพันธใ์น 
ทอ้งถิน่หรอืในระดบัประเทศ โดยไมแ่สดงถงึการอนุญาตของ 
ผูจั้ดการประจ�าประเทศ/นติบิคุคล และอาจมชีือ่อยูใ่นทะเบยีน 
นักล็อบบี ้หากมี

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

19.1 - ขา้พเจา้เป็นอาสาสมคัรใหก้บัผูล้งสมคัรรบัเลอืกต ัง้ 
ทอ้งถิน่รายหนึง่ ซึง่นโยบายสว่นใหญข่องเขามคีวามสอดคลอ้ง
กบัคา่นยิมของลอรอีลัเป็นอยา่งมาก ขา้พเจา้สามารถใชเ้ครือ่ง
ถา่ยเอกสารเพือ่ถา่ยส�าเนาใบปลวิของผูล้งสมคัรรบัเลอืกต ัง้  
ดงักลา่วไดห้รอืไม่

ทา่นไมค่วรท�าเชน่นัน้ ทา่นไมค่วรใชเ้วลาท�างานของทา่นหรอื
ทรัพยากรของบรษัิทเพือ่สนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงทกุประเภท

19.2 - ผูจ้ดัการของขา้พเจา้ไดถ้ามขา้พเจา้วา่ตอ้งการทีจ่ะ
บรจิาคเงนิจ�านวนหนึง่เขา้กองทนุการรณรงคห์าเสยีงเลอืก
ต ัง้นายกเทศมนตรขีองบตุรสาวเขาหรอืไม่ ่กรณีเชน่นีถ้อืวา่มี
ความ เหมาะสมหรอืไม่

ไม ่แมว้า่ผูจั้ดการของทา่นมไิดก้ดดนัทา่นใหบ้รจิาคเงนิและท�าไปดว้ย
เจตนาบรสิทุธิ ์การกระท�าดงักลา่วถอืวา่ไมเ่หมาะสม และอาจเป็นการ
บบีบงัคบัทางออ้มได ้

19.3 - ขา้พเจา้ตอ้งการชงิต�าแหนง่ทางการเมอืงในเมอืงของ
ขา้พเจา้ ในโปสเตอรข์องขา้พเจา้ ขา้พเจา้ต ัง้ใจระบขุอ้เท็จจรงิ
ทีข่า้พเจา้ท�างานใหแ้กล่อรอีลั

การกระท�าเชน่นีถ้อืวา่ไมเ่หมาะสม เนือ่งจากลอรอีลัอาจถกูมองวา่
ใหก้ารสนับสนุนการลงสมคัรของทา่นไปโดยปรยิาย

19.4 - การรณรงคห์มายถงึอะไร เมือ่ทา่นไดย้นิค�านีต้ามสือ่
ตา่งๆ ค�านีไ้มไ่ดม้ชีือ่เสยีงทีด่เีสมอไป

การรณรงคนั์น้เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีว่นรว่มใน
กระบวนการการตดัสนิใจของสาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบ
ตา่งๆ ทีน่่าจะกระทบตอ่กจิกรรมของเรา เพือ่ใหผู้ต้ดัสนิใจสามารถ
เขา้ใจไดว้า่กฎระเบยีบเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่เราอยา่งไร หาก
เราคดิวา่กฎระเบยีบเชน่นัน้อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายได ้เรากจ็ะ
ท�าใหท้กุคนทราบเรือ่งนี ้และพยายามจ�ากดัผลกระทบของมนั  
ลอรอีลัตดิตอ่สือ่สารในต�าแหน่งของตน และกบัเจา้หนา้ทีข่องรัฐ
และสถาบนัทีเ่รามสีว่นรว่มในการพจิารณานีด้ว้ยอยา่งสม�า่เสมอ 
โดยปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีบ่งัคบัใชอ้ยา่ง
เครง่ครัด

19.5 - พนกังานควรแสดงออกถงึความคดิเห็นและพนัธสญัญา
ทางการเมอืงของพวกเขาในทีท่�างานหรอืไม่

ลอรอีลัเคารพสทิธทิางการเมอืงของแตล่ะบคุคล แตส่ถานทีท่�างาน
กไ็มใ่ชท่ีท่ีเ่หมาะสมทีจ่ะการพดูถงึเรือ่งการเมอืง

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบักจิกรรม
ทางการเมอืงหรอืการรณรงค ์อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวั
เอง ทา่นควรปรกึษากบัหวัหนา้งานหรอื ผูอ้�านวยการฝ่าย
ทรพัยากรบคุคล หรอืตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น 
พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้ 
(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิ
ขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ลอรอีลัไม่มสี่วนร่วมในพรรคการเมอืง นกัการเมอืง หรอืสถาบนัทีเ่ก ีย่วขอ้งใดๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในฐานะของผูน้�าดา้น
อตุสาหกรรมเครือ่งส�าอาง ลอรอีลัเชือ่วา่เป็นหนา้ทีข่องเราทีจ่ะใสใ่จและมสีว่นรว่มในกระบวนการการตดัสนิใจของสาธารณชน
ในประเทศตา่งๆ ทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิอยู ่
ลอรอีลัเคารพสทิธทิางการเมอืงของแตล่ะบคุคล ตราบใดทีพ่วกเขาแนใ่จวา่กจิกรรมทางการเมอืงของตนมไิดช้กัน�าบรษิทัเขา้ไป
เกีย่วขอ้งดว้ย หรอืกระท�าในนามของบรษิทั
 

กจิกรรมทางการเมอืง

และการรณรงค์
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ในฐานะพลเมอืงผูม้คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ
+  เตมิเต็มพันธกจิของลอรอีลัในการสรา้งกระบวนการผลติทีไ่ม่

ท�าลายหรอืเป็นอนัตรายตอ่สภาพแวดลอ้ม

+  สนับสนุนใหม้กีารน�าวตัถดุบิกลบัมาใชใ้หม ่และพัฒนาให ้
บรรจภุณัฑข์องสนิคา้มคีณุลกัษณะทีป่ลอดภยัตอ่สภาพแวดลอ้ม

+  พจิารณาวา่พฤตกิรรมของเรามสีว่นท�าใหเ้กดิผลกระทบตอ่ 
สิง่แวดลอ้มหรอืไม ่เพือ่ทีเ่ราจะไดห้าทางลดมลภาวะทีเ่ราอาจ
สรา้งขึน้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เชน่ การลดการเดนิทาง การประหยดัการ
ใชน้�้าและไฟฟ้า ตลอดจนการลดการสรา้งขยะ หากไมส่ามารถลด
การสรา้งขยะได ้ก็ใหห้าวธีกีารในการน�าของทีเ่หลอืใชก้ลบัมาใช ้
ประโยชนใ์หมห่รอืจัดการท�าลายขยะนัน้อยา่งเหมาะสม แมก้ระทัง่
การแยกประเภทขยะทีท่ ิง้ภายในบรเิวณโรงอาหารของบรษัิทก็
สามารถท�าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงได ้

+  ป้องกนัและหยดุยัง้การละเมดิตอ่นโยบายทางดา้นสิง่แวดลอ้ม
ของลอรอีลั

+  รายงานตอ่ผูจั้ดการหรอืผูจั้ดการฝ่ายสขุอนามยัและความ
ปลอดภยัของบรษัิท เมือ่ทา่นพบวา่มกีารหกหรอืการแพรก่ระจาย
ของสารเคมตีา่งๆ ในอากาศหรอืน�้า

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ
-  เพกิเฉยตอ่ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษัิทวา่ดว้ยเรือ่งการดแูลรักษา

สิง่แวดลอ้ม

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่
20.1 - อปุกรณค์วบคมุมลภาวะบนอปุกรณก์ารผลติส�าคญั
ชิน้หนึง่ใชง้านไมไ่ดก้ะทนัหนั และตอ้งใชเ้วลาถงึ 3 วนัเพือ่
ซอ่มแซมอปุกรณด์งักลา่ว ขา้พเจา้ตอ้งการทราบวา่ขา้พเจา้
สามารถส ัง่การใหด้�าเนนิการผลติตอ่ไปไดห้รอืไม ่เนือ่งจาก
เราตอ้งผลติสนิคา้ใหท้นัเวลาอกีจ�านวนมาก

พวกเราไมม่ทีางเลอืกอืน่ใด นอกเหนอืจากการปฏบิตัติามพันธกจิ
ของบรษัิททีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้มซึง่ตอ้งมากอ่นผลก�าไรหรอืตาราง
การผลติทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนต์อ่บรษัิทในระยะเวลาอนัสัน้
เทา่นัน้ เครือ่งผลติสนิคา้ไมส่ามารถท�างานไดโ้ดยปราศจากเครือ่ง
มอืควบคมุมลภาวะ ทา่นตอ้งแจง้เรือ่งดงักลา่วใหก้บัผูจั้ดการฝ่าย
ผลติทราบเพือ่หาแนวทางในการแกปั้ญหาตอ่ไป

20.2 - ในเมือ่เรามกีฎหมายทอ้งถิน่บงัคบัใชอ้ยูแ่ลว้ เหตใุด 
เราจงึตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มของลอรอีลั
ดว้ย หากการตอ้งปฏบิตัติามน ัน้ท�าใหเ้รามคีวามสามารถใน
การแขง่ขนัลดลง

พันธกจิของลอรอีลัทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้มนัน้ส�าคญัยิง่กวา่การบงัคบัใช ้
กฎหมายทัว่ไป ในกรณีทีท่า่นรูส้กึวา่ความสามารถในการแขง่ขนั
ของบรษัิทลดลงจนอาจเกดิความเสีย่ง ทา่นควรปรกึษาเรือ่งดงั
กลา่วกบัผูจั้ดการของทา่นทนัที

 ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ:
เกีย่วกบันโยบายการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มของลอรอีลั โปรดอา่นเรือ่ง 
“เป้าหมายปี 2020: การแบง่ปนัความงามกบัทกุคน”

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการดแูลรักษา
สิง่แวดลอ้ม อยา่เก็บปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควรปรกึษากบั 
หวัหนา้งานหรอื ผูจ้ดัการฝ่ายสขุอนามยัและความ
ปลอดภยั ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืตวัแทน
ดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืและ
ใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง “ขา้พเจา้มคีวามกงัวล: 
การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ลอรอีลัใหค้วามเคารพในสิง่แวดลอ้ม ในขณะเดยีวกนัก็ไดพ้ยายามในทกุวถิทีางเพือ่ลดการกระท�าอนัสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ท ัง้นี ้ บรษิทัประสงคท์ีจ่ะสือ่ใหส้าธารณชนรบัทราบถงึความส�าเร็จของบรษิทัตอ่การดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มเอาไว ้ เชน่เดยีวกบั
ทีบ่รษิทัรกัษาความเป็นผูน้�าในดา้นธรุกจิไวเ้สมอมา
กจิกรรมตา่งๆ ของบรษิทั รวมถงึการวางผลติภณัฑอ์อกจ�าหนา่ยในตลาดลว้นกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มท ัง้ส ิน้ ซึง่ถอืเป็น 
ความรบัผดิชอบของทกุคนทีจ่ะหาวธิกีารลดผลกระทบดงักลา่วลงใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีส่ามารถท�าได ้ แมแ้ตก่ารกระท�าเพยีงเล็กนอ้ย 
ก็สามารถชว่ยลดผลกระทบอนัจะเกดิตอ่สิง่แวดลอ้มไดเ้ชน่กนั
 

การดแูลรักษา

สิง่แวดลอ้ม
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สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

+  ท�าความเขา้ใจวา่การท�าประโยชนใ์หแ้กส่งัคมเป็นพันธกจิระยะ
ยาว ซึง่ตอ้งด�าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งและมกีารวางแผนในการ
พัฒนาอยา่งเป็นระบบ

สิง่ทีไ่มค่วรปฏบิตั ิ

-  น�าลอรอีลัไปมสีว่นรว่มในการด�าเนนิการ ทีไ่มส่ะทอ้นถงึหลกั
จรรยาบรรณและกลยทุธใ์นการท�าประโยชนแ์กส่งัคมของบรษัิท

-  บงัคบัใหพ้นักงานหรอืหุน้สว่นทางธรุกจิบรจิาคของก�านัลหรอืเงนิ
ทนุเพือ่โครงการทีอ่�านวยประโยชนใ์หแ้กส่งัคมทีล่อรอีลัสนับสนุน

เร ือ่งนีถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณหรอืไม่

21.1 - ขา้พเจา้ไดม้สีว่นรว่มในโครงการทีท่�าประโยชนแ์ก ่
สงัคมโครงการหนึง่ในชุมชนทอ้งถิน่ทีข่า้พเจา้อาศยัอยู ่โดย 
ทีโ่ครงการดงักลา่วไดส้อบถามมายงับรษิทัวา่ ทางลอรอีลัจะ
สามารถมอบผลติภณัฑฟ์รเีพือ่เป็นการสนบัสนนุโครงการได ้
หรอืไม ่ขา้พเจา้คดิวา่ทางบรษิทัน ัน้มผีลติภณัฑแ์ชมพแูละ 
ครมีอาบน�า้จ�านวนหนึง่ทีบ่รรจอุยูใ่นหบีหอ่แบบเกา่และทีก่�าลงั 
อยูใ่นระหวา่งการน�าไปท�าลายทิง้ ซึง่ขา้พเจา้สามารถน�าสนิคา้
เกา่เหลา่นีไ้ปใหแ้กโ่ครงการโดยไมม่ใีครทราบได ้ขา้พเจา้
สามารถมอบผลติภณัฑเ์หลา่น ัน้ใหก้บัทางโครงการไดห้รอืไม่

ลอรอีลัมคีวามประสงคท์ีจ่ะใหก้ารสนับสนุนโครงการทีอ่�านวย
ประโยชนใ์หแ้กส่งัคม ในกรณีทีโ่ครงการดงักลา่วสอดคลอ้งกบั
กลยทุธใ์นการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท ทัง้นี ้ทา่นควรแจง้เรือ่ง
ดงักลา่วไปยงัผูจั้ดการของทา่น ผูซ้ ึง่มหีนา้ทีใ่นการพจิารณาวา่
โครงการการกศุลใดทีส่อดคลอ้งหรอืขดัแยง้ตอ่กลยทุธใ์นการ
ด�าเนนิธรุกจิของลอรอีลั และเป็นผูท้�าหนา้ทีส่ง่มอบผลติภณัฑข์อง
บรษัิทไปยงัผูรั้บผดิชอบโครงการดงักลา่วในประเทศของทา่น

21.2 - โรงพยาบาลทีข่า้พเจา้รว่มเป็นอาสาสมคัรในแตล่ะ
สปัดาหไ์ดข้อความชว่ยเหลอืมายงัขา้พเจา้ ใหช้ว่ยคดัสรรอาสา
สมคัรใหมเ่พือ่มาชว่ยในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลแจง้ขอ
ความชว่ยเหลอืมายงัลอรอีลั เพือ่ใหบ้รษิทัเขา้ไปมบีทบาทในการ
พฒันาสงัคมมากกวา่ปจัจบุนั ขา้พเจา้ทราบวา่เพือ่นหลายคน
ของขา้พเจา้คงมคีวามสนใจในงานอาสาสมคัรดงักลา่ว ขา้พเจา้
สามารถพดูคยุเร ือ่งนีก้บัพวกเขาโดยตรงไดเ้ลยหรอืไม่

หากโรงพยาบาลแหง่นีเ้ปิดโอกาสใหท้างบรษัิทสามารถชว่ย
พัฒนาสงัคมอยา่งสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด�าเนนิธรุกจิของ 
ลอรอีลัแลว้นัน้ ทา่นควรน�าเรือ่งนีเ้ขา้ปรกึษากบัผูจั้ดการของทา่น
เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการหาแนวทางการรว่มกนัระหวา่ง
บรษัิทและโรงพยาบาลตอ่ไป ทัง้นี ้ลอรอีลัมุง่มัน่ทีจ่ะ “สรา้ง
ประโยชนใ์หแ้กส่งัคมนอกเหนอืไปจากการแสวงหาผลประกอบการ
เขา้บรษัิท” และตัง้ใจทีจ่ะพัฒนาความสมัพันธท์ีเ่ชือ่มโยงระหวา่ง
เงนิสด เงนิบรจิาค และรวมไปถงึความชว่ยเหลอืของพนักงาน และ
การแบง่ปันผูเ้ชีย่วชาญของเราเพือ่ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ในสงัคม ทา่น
ควรเป็นตวัแทนบรษัิททีจ่ะสนับสนุนโครงการนีแ้ละชว่ยพัฒนา
โครงการทีม่คีวามหมายดงักลา่วในระยะยาวรว่มกนั

 ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
เกีย่วกบัการสรา้งประโยชนใ์หแ้กส่งัคมของลอรอีลั โปรดอา่นเรือ่ง 
“เป้าหมายปี 2020: การแบง่ปนัความงามกบัทกุคน”

บคุคลทีค่วรตดิตอ่: หากทา่นมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการสรา้ง
ประโยชนใ์หแ้กส่งัคม อยา่เกบ็ปัญหานัน้ไวก้บัตวัเอง ทา่นควร
ปรกึษากบัหวัหนา้งานหรอื ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากร
บคุคล หรอืตวัแทนดา้นจรรยาบรรณของทา่น พวกเขาจะ
สามารถชว่ยเหลอืและใหก้ารสนับสนุนทา่นได ้(โปรดอา่นเรือ่ง 
“ขา้พเจา้มคีวามกงัวล” การพดูถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย”)

ลอรอีลัเป็นองคก์รทางธรุกจิหนึง่ทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม เป็นเพือ่นบา้นทีด่ ี และเป็นพลเมอืงทีม่คีวามเป็นหว่งใยตอ่สงัคมที่
ตนอาศยัและด�าเนนิธรุกจิอยู ่อกีท ัง้ บรษิทัยงักระตุน้ใหพ้นกังานมบีทบาทในการสรา้งประโยชนใ์หแ้กส่งัคมอกี ดว้ย
 

การสรา้ง

ประโยชนใ์หแ้กส่งัคม
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การเป็นแบบอยา่ง
นอกเหนอืจากพฤตกิรรมในชวีติประจ�าวนัของทา่น ซึง่ตอ้งเป็น 
แบบอยา่งทีด่แีลว้ยงัมกีารแสดงออกงา่ยๆ ทีท่า่นสามารถปฏบิตั ิ
เพือ่แสดงออกถงึความส�าคญัทีท่า่นมใีหต้อ่จรรยาบรรณทีล่อรอีลั 
ซึง่ไดแ้ก่
- แสดงใหเ้ห็นถงึจติวญิญาณแหง่ลอรอีลัในทีท่�างานของทา่น
- เกบ็รักษาจรรยาบรรณฉบบันีไ้วใ้กลต้วัเสมอ
-  ไมร่อ้งขอหรอืแนะน�าทมีของทา่นใหเ้พกิเฉยตอ่จรรยาบรรณ
-  ใชเ้วลาเพือ่อธบิายจรรยาบรรณใหแ้กพ่นักงานใหม่
-  หาเวลาในแตล่ะปี (และไมใ่ชเ่พยีงแคใ่นวนัจรรยาบรรณ) เพือ่พดู

คยุถงึปัญหาดา้นจรรยาบรรณ
-  วเิคราะหส์ถานการณท์ีน่่าอดึอดัใจเกีย่วกบัจรรยาบรรณทีอ่าจเกดิ

ขึน้ในการท�างานของทา่นอยา่งสม�า่เสมอ
-  อธบิายอยา่งละเอยีดดา้นจรรยาบรรณอยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ 

“การปฏบิตั/ิด�าเนนิชวีติโดยค�านงึถงึความออ่นไหวของมนุษย”์ 
และ “ รับผลลพัธด์ว้ยความซือ่ตรง” ในระหวา่งการประเมนิผลงาน
ประจ�าปีของพนักงาน

-  แสดงวา่ทา่นเห็นคณุคา่และใหค้วามส�าคญัตอ่พฤตกิรรมทีม่ ี
จรรยาบรรณและกลา้หาญของพนักงานทนัททีีท่า่นมโีอกาส 

พนักงานของทา่นอาจลงัเลทีจ่ะเขา้มาปรกึษากบัทา่นถงึความ
กงัวลใจและค�าถามเกีย่วกบัเรือ่งของจรรยาบรรณทีพ่วกเขาม ีทา่น
สามารถท�าใหพ้วกเขาสบายใจไดโ้ดยการบอกพวกเขาอยูเ่สมอวา่
ทา่นพรอ้มทีจ่ะรับฟังความกงัวลใจของพวกเขา และเตอืนใหพ้วก
เขาทราบวา่พนักงานทีบ่อกเลา่ความกงัวลใจของตนโดยสจุรตินัน้จะ
ไมต่อ้งเผชญิกบัการตอบโต ้

วธิกีารใชจ้รรยาบรรณในกระบวนการตดัสนิใจ
ของทา่น
เมือ่ทา่นตอ้งท�าการตดัสนิใจ ใหด้คู�าถามตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นสว่นของ  
“วธิกีารใชจ้รรยาบรรณฉบบันี”้ โปรดระลกึวา่การทีท่า่นมสีทิธิก์ระท�า
การสิง่ใด ไมไ่ดห้มายความวา่สิง่นัน้สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณ
ของบรษัิท

หากทา่นตดัสนิใจดว้ยเหตผุลดา้นจรรยาบรรณและอยูภ่ายใตร้ะเบยีบ
ขอ้บงัคบัในการรักษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบัของเรา แบง่ปันเรือ่งนีก้บั
ทมีของทา่น เพือ่ใหพ้วกเขาไดรั้บประโยชนจ์ากความรูข้องทา่นและ
ปฏบิตัติามตวัอยา่งนัน้

วธิกีารตอบค�าถามสมาชกิในทมีของทา่น
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นทราบนโยบายตา่งๆ ดา้นจรรยาบรรณ
ของกลุม่ ทา่นมหีนา้ทีค่อยตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทมีของทา่นทราบ
นโยบายเหลา่นัน้ และใชเ้วลารับฟังพนักงานของทา่น ไมใ่ชเ่รือ่ง
งา่ยส�าหรับพวกเขาเลยทีจ่ะน�าค�าถามประเภทนีม้าปรกึษาทา่น

หากทา่นไมท่ราบวา่จะตอบค�าถามของพวกเขาอยา่งไร ทา่นตอ้ง
แนะน�าใหพ้วกเขาไปหาผูท้ีส่ามารถใหค้�าปรกึษาไดด้ทีีส่ดุ

อะไรมคีวามส�าคญักบัตวัขา้พเจา้ซึง่ด�ารงต�าแหนง่ผูจ้ดัการ
มากกวา่กนั ระหวา่งการปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
ทางดา้นธรุกจิและดา้นการเงนิของบรษิทั กบัการปฏบิตั ิ
หนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณ

ทัง้สองประเด็นเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัเทา่กนัและมคีวามเกีย่วขอ้ง
กนัโดยตรง กลา่วคอื การปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งดว้ยเหตผุลทีด่ยีอ่มท�าให ้
การด�าเนนิธรุกจิกา้วตอ่ไปอยา่งราบรืน่ ผลประโยชนข์องบรษัิทไม่
ควรไดม้าดว้ยการกระท�าทีผ่ดิตอ่ศลีธรรมอนัดขีองสงัคมหรอืขดัตอ่
กฎหมาย

หลกัจรรยาบรรณมผีลบงัคบัใชก้บัฝ่ายบรหิารในทกุระดบั
ช ัน้ ซึง่รวมไปถงึผูบ้รหิารระดบัสงูดว้ยใชห่รอืไม่

หลกัจรรยาบรรณมผีลบงัคบัใชก้บัทกุคน และผูท้ีม่คีวามรับผดิชอบ
สงูจงึควรปฏบิตัตินใหเ้ป็นตวัอยา่งทีด่แีกผู่อ้ ืน่ การปฏบิตัโิดย 
แยกเป็นสองมาตรฐานนัน้เป็นเรือ่งทีไ่มเ่หมาะสมและขดัตอ่ 
จรรยาบรรณของลอรอีลั

ในฐานะผูจ้ดัการ ทา่นมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเพิม่เตมิเนือ่งจาก
- ทา่นเป็นตวัอยา่งทีด่ใีหก้บัพนกังานบรษิทัคนอืน่ๆ และเป็นผูส้นบัสนนุใหพ้นกังานปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั
- ทา่นเป็นผูต้ดัสนิใจและพบเจอประเด็นปญัหาทีซ่บัซอ้นและแกไ้ขไดย้ากกวา่
- พนกังานใตบ้งัคบับญัชาของทา่นจะเขา้มาปรกึษาและขอค�าแนะน�าจากทา่น
 

บทบาทของ

ผูจ้ดัการ
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