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ที ่LORD เรามุ่งมัน่ในเรือ่งนวัตกรรมและความรุวมมือในการท�างาน เรามุ่งเน้นอยุางยิง่ทีจ่ะเปลีย่นแนวคิดทีส่ร้างสรรค์ให้กลายมาเป็นค่ณคุา
ในระยะยาวเพือ่ผ้้มีสุวนเกีย่วข้องกับธ่รกิจของเรา เราเชือ่ถือในการด�าเนินธ่รกิจด้วยความซือ่สัตย์และมาตรฐานจริยธรรมในระดับส้ง พร้อม
มอบสภาพแวดล้อมการท�างานทีมุ่่งเน้นการให้เกียรติ ความปลอดภัย และความเป็นอยุ้ทีด่ีของพนักงานเป็นส�าคัญ

หลักจรรยาบรรณของ LORD เป็นการก�าหนดกรอบและแนวทางในการท�างานทีม่ีพืน้ฐานจากความเชือ่ของเรา และเป็นตัวก�าหนดความคาด
หวังทีช่ัดเจนส�าหรับพฤติกรรมของเรา หลักปฏิบัตินีอ้อกแบบขึน้เพือ่เป็นแนวทางแกุค่ณ และให้ความชุวยเหลือในการรับมือกับความท้าทาย
ทางจริยธรรมทีค่่ณอาจพบ หลักจรรยาบรรณไมุสามารถครอบคล่มสถานการณ์ทัง้หมดทีต่้องเลือกและตัดสินใจได้ ถ้าค่ณมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการความชุวยเหลือเพิม่เติม อยุาลังเลทีจ่ะสอบถามผ้้จัดการของค่ณหรือสมาชิกของคณะกรรมการควบค่มการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของบริษัทของ LORD จนกวุาค่ณจะมีความเข้าใจในพฤติกรรมทีเ่ราคาดหวัง

คณะกรรมการบริหารของเรา ล้กค้าของเรา ผ้้จัดสุงสินค้าร์ของเรา และผ้้มีสุวนเกีย่วข้องกับธ่รกิจอืน่ๆ คาดหวังให้เราปฏิบัติงานด้วยความ
ซือ่สัตย์ในระดับส้งส่ด และสอดคล้องกับความเชือ่และแนวทางปฏิบัติในหลักจรรยาบรรณ

พนักงานท่กคนของ LORD Corporation และบริษัทในเครือ รวมถึงคุ้ค้ารุวมท่น และคณะกรรมการบริหารของ LORD Corporation จ�าเป็น
ต้องอุาน ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามพฤติกรรมทีร่ะบ่ไว้ในหลักจรรยาบรรณ  

ค่ณมีหน้าทีร่ายงานพฤติกรรมทีล่ะเมิดตุอหลักจรรยาบรรณ นโยบายของเราห้ามไมุให้ท�าการโต้ตอบในร้ปแบบใดๆ กับค่ณ ถ้าค่ณรายงาน
การละเมิดตามหน้าทีร่ับผิดชอบนี ้พนักงานทีเ่ป็นผ้้บังคับบัญชาของพนักงานอืน่มีหน้าทีร่ับผิดชอบเพิม่เติมในการสนับสน่นและสือ่สารความ
คาดหวังทีม่ีเกีย่วกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณให้พนักงานได้ทราบ พร้อมสนับสน่นวัฒนธรรมทีต่ระหนักถึง ให้ค่ณคุา และแสดง
พฤติกรรมทีถ่้กต้องตามหลักจริยธรรมให้เป็นแบบอยุางกับทัว่ทัง้องค์กร 

ขอบคุณ ทีมุ่่งมั ่นปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเรา.

Ed L. Auslander
ผ้้อ�านวยการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

Gen. James F. Amos, USMC, (ret.)    
ประธานบริษัท  
LORD Corporation LORD Corporation
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ความรับผิดชอบ

หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธ่รกิจของ LORD (“หลักจรรยาบรรณ”) มีผลบังคับใช้กับพนักงานท่กคนของ LORD 
Corporation และบริษัทในเครือ รวมถึงพันธมิตรรุวมท่น และคณะกรรมการบริหารของ LORD Corporation

ตลอดทัง้หลักจรรยาบรรณจะมีการใช้ “พวกเรา” และ “ของเรา” เพือ่แทนพนักงานของ LORD Corporation และบริษัทใน
เครือ รวมถึงพันธมิตรรุวมท่น และคณะกรรมการบริหารของ LORD Corporation

บริษัทคาดหวังให้พวกเราท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี ้

หัวหน้าฝุาย ผ้้อ�านวยการ ผ้้จัดการ และหัวหน้างานมีหน้าทีร่ับผิดชอบในการสนับสน่นและสือ่สารความคาดหวังเรือ่งการ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนีใ้ห้พนักงานได้ทราบ

ความเชื่อ

ความเชือ่หลักของเราประกอบด้วยการให้เกียรติพนักงาน ความปลอดภัยและความเป็นอยุ้ทีด่ีของพนักงาน ความซือ่สัตย์
และการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม และนวัตกรรม 

เราเชือ่มัน่วุาการด�าเนินธ่รกิจด้วยความซือ่สัตย์และมาตรฐานจริยธรรมในระดับส้งเป็นสิง่ทีส่�าคัญเทียบเทุากับการมอบ
ค่ณคุาในร้ปแบบอืน่ๆ ให้กับล้กค้า พนักงาน และสังคมของเรา 

เรามุ่งมัน่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกับธ่รกิจของเรา

เราสนับสน่นอน่สัญญาสหประชาชาติวุาด้วยการตุอต้านการท่จริตและมาตรฐานสากลส�าหรับองค์กรโดยสหประชาชาติทัง้
สิบข้อทีน่�าเสนอคุานิยมทีส่�าคัญวุาด้วยเรือ่งสิทธิมน่ษยชน แรงงาน สิง่แวดล้อม และการตุอต้านการท่จริต 

http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html
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บุคลากร 

บุคลากร	

LORD มุ่งมัน่ทีจ่ะปกป้องสิทธิมน่ษยชนทีเ่ป็นทีร่ับร้้อยุางแพรุหลายทัว่โลก และปฏิบัติตามหลักการจ้างงานอยุางเป็นธรรม 

LORD รับผิดชอบตุอการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการท�างานทีป่ลอดภัย เคารพซึง่กันและกัน และยอมรับความหลาก
หลาย ซึง่สุงเสริมส่ขภาพ ความเป็นอยุ้ทีด่ี และการเรียนร้้อยุางตุอเนือ่ง

• เราจะปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานและกฎหมายแรงงานท่กข้อในพืน้ทีท่ีเ่ราปฏิบัติงาน รวมถึงแตุไมุจ�ากัดเฉพาะการ
เคารพในเสรีภาพในการรุวมมือ ความเป็นสุวนตัว โอกาสการจ้างงานทีเ่ทุาเทียม แรงงานเด็ก เวลาการท�างาน และสิทธิ
ในสิง่ตอบแทนตามความเหมาะสม

• เราจะไมุใช้แรงงานทีถ่้กบังคับหรือแรงงานทีไ่มุสมัครใจ

• เราห้ามไมุให้มีการกระท�าทีร่่นแรงหรือเป็นอันตรายทัง้ทางวาจา รุางกาย หรือการใช้อาว่ธ 
(Policy 14-83 Employee Conduct).

• เราห้ามไมุให้พนักงานท�างานภายใต้ฤทธิข์องยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ (Policy 14-81 Drug and Alcohol-Free 
Workplace).

• เราห้ามไมุให้พนักงานหรือบ่คคลภายนอกลุวงละเมิดพนักงานของเราท่กคน (Policy 14-94 Harassment).

• เราห้ามไมุให้มีการเลือกปฏิบัติตุอพนักงานเนือ่งจากความแตกตุางทางเพศ เชือ้ชาติ ความพิการ ชาติก�าเนิด ศาสนา 
อาย่ หรือความสนใจทางเพศ (Policy 14-64 Workforce Diversity).
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ธุรกิจ

คุณภาพ

LORD รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ีค่ณภาพและค่ณคุาตรงตามความคาดหวังของล้กค้าอยุางตุอเนือ่ง 
(Policy 10-57 Quality Management).

เราจะตรวจสอบและปรับปร่งกระบวนการท�างานของเราอยุางตุอเนือ่ง เพือ่รับรองความพึงพอใจโดยรวมของล้กค้า เพือ่
บรรล่วัตถ่ประสงค์ด้านค่ณภาพของเรา และเพือ่แบุงปันแนวปฏิบัติทีด่ีทีส่่ด 

การค้าขาย

LORD จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทัง้หมดทีค่วบค่มการสุงออก การสุงออกตุออีกทอด การสุงตุอ และ
การน�าเข้าสินค้าและข้อม้ลทางเทคนิค (Policy 10-63 Global Trade Compliance-Export and Import Compliance 
Administration and the LORD Export Control Manual (LECM)).

• เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับส�าหรับควบค่มการค้าขายทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกับธ่รกิจของเราและพืน้ทีป่ฏิบัติงาน
ของเรา

• เราจะไมุสุงออก สุงออกตุออีกทอด สุงตุอ และการน�าเข้าสิง่ทีล่ะเมิดกฎหมายควบค่มการสุงออก

• เราจะตรวจสอบและปฏิบัติตามนโยบายปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางการค้า ขัน้ตอนการด�าเนินการ หรือค�าแนะน�าในการ
ท�างานทีเ่กีย่วข้องกับฝุายงานของเรา  

ธุรกิจ
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ธุรกิจ

การแข่งขันที ่เป็นธรรม

LORD รับผดิชอบในการเจรจาตอุรองทีเ่ปิดกว้างและเป็นธรรมกบัผ้จ้ดัหาสนิคา้และลก้คา้ของบรษิทั เราจะปฏบิตัติามข้อ
ก�าหนดและมารยาททีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายการแขงุขันทก่ข้อซึง่เกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ทางธร่กจิและการปฏบิตังิานของเรา

กฎหมายเกีย่วกับการแขุงขันทางการค้าโดยทัว่ไปห้ามไมุให้มีการท�าข้อตกลงทีไ่มุสุงเสริมการแขุงขัน เชุน การตกลงกับ
คุ้แขุงในการก�าหนดราคาหรือจัดสรรสุวนแบุงตลาด มีแนวทางปฏิบัติมากมายหลายประการทีอ่าจถือเป็นการละเมิด
กฎหมายการแขุงขันทางการค้าในบางสถานการณ์ 

• เราจะไมุกระท�าสิง่ทีผ่ิดกฎหมายหรือหลักจริยธรรมเพือ่ขัดขวางหรือจ�ากัดการแขุงขันซึง่เป็นการละเมิดกฎหมายการ
แขุงขันทางการค้า

• เราจะหลีกเลีย่งการติดตุอทีม่ีลักษณะเหมือนการท�าข้อตกลงทีไ่มุเหมาะสม

• เราจะไมุหารือหรือแลกเปลีย่นข้อม้ลราคากับคุ้แขุงของเรา

• เราจะออกจากการประช่มและติดตุอฝุายกฎหมายของ LORD ทันทีถ้าคุ้แขุงหารือเรือ่งเขตพืน้ที ่การแบุงปันล้กค้า ราคา 
หรือการควบค่มผลิตภัณฑ์ทีข่าย

• เราจะติดตุอฝุายกฎหมายของ LORD กุอนด�าเนินการใดๆ ทีไ่มุแนุใจซึง่อาจเป็นการละเมิดกฎหมายการแขุงขันทางการ
ค้า 

ลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า

LORD รับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์ทางธ่รกิจทีเ่ข้มแข็งกับล้กค้าและซัผ้้จัดหาสินค้าร์ของเรา เราจะต้องยืนยันวุา
ความสัมพันธ์เหลุานีเ้กิดขึน้บนพืน้ฐานของความซือ่สัตย์ มาตรฐานจริยธรรมในระดับส้ง และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกับผลประโยชน์และการด�าเนินธ่รกิจของเรา

• เราจะตัดสินใจจัดซือ้โดยพิจารณาจากเกณฑ์ทางธ่รกิจทีเ่หมาะสม เชุน ราคา ค่ณภาพ ความเป็นผ้้น�าทางเทคนิค ความ
นุาเชือ่ถือ และชือ่เสียงของผ้้จัดหาสินค้า (Policy 10-55 Purchasing Operating).

• เรามีความซือ่สัตย์ในการน�าเสนอค่ณภาพ ค่ณสมบัติ หรืออันตรายทีอ่าจเกิดขึน้ของผลิตภัณฑ์จากเรา

• เรามีความซือ่สัตย์ในการเตรียมการประม้ลและเจรจาท�าสัญญา

• เราจะไมุให้ข้อม้ลเท็จเกีย่วกับคุ้แขุงของเรา

• เราจะไมุมีสุวนรุวมในการค้าขายทีไ่มุย่ติธรรม กุอให้เกิดความเข้าใจผิด หรือหลอกลวง

• เราจะปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องท่กข้อขณะรวบรวมข้อม้ลในการแขุงขัน

• เราจะเปิดเผยข้อม้ลผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้กับล้กค้าและผ้้จัดหาสินค้าให้คณะกรรมการควบค่มการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัททราบ
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การทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

LORD รับผิดชอบในการด�าเนินธ่รกิจด้วยความซือ่สัตย์ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง เมือ่ท�า
ธ่รกิจกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐในประเทศตุางๆ 

• เราจะปฏิบัติตามนโยบายการจัดซือ้ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับทีม่ีผลบังคับใช้ เมือ่ท�าการขายสินค้าหรือบริการให้
กับหนุวยงานของรัฐใดๆ 

• เราจะไมุจุายเงินสินบนเพือ่ให้ได้มาซึง่สัญญาธ่รกิจกับหนุวยงานของรัฐ

การปกป้องทรัพย์สินและข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อม้ลทีเ่ป็นกรรมสิทธิ ์
LORD มุ่งมัน่ในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงข้อม้ลลับและข้อม้ลทีเ่ป็นกรรมสิทธิข์อง LORD 
รวมถึงของล้กค้าและพันธมิตรทางธ่รกิจ

เราจะปฏิบัติตาม Policy 15-53 Protection of Confidential Information and Trade Secrets.

อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินทางกายภาพ
LORD มุ่งมัน่ในการรักษาความปลอดภัยของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินทางกายภาพ การส้ญหาย การโจรกรรม และ
การใช้ทรัพย์สินของเราอยุางไมุเหมาะสมล้วนมีผลกระทบโดยตรงกับผลก�าไรของบริษัท ทรัพย์สินทางกายภาพนัน้รวมถึง
สิง่ตุางๆ เชุน คลังสินค้า บันทึกข้อม้ล อ่ปกรณ์ อ่ปกรณ์การสือ่สาร คอมพิวเตอร์ และข้าวของเครือ่งใช้ตุางๆ

• เราจะรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกอาคารของเรา และปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกีย่วกับการเข้าออก โดยการใช้บัตร
ตามแบบก�าหนด.

• เราจะปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยทีอ่อกแบบขึน้เพือ่ปกป้องพนักงาน อาคารสถานที ่และพืน้ทีท่ี ่
เกีย่วข้องกับข้อม้ลและเทคโนโลยี

• เราจะใช้ทรัพย์สินในความควบค่มของเราอยุางรับผิดชอบและรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรม การท�าให้เสียหาย 
หรือการใช้งานอยุางไมุเหมาะสม
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ธุรกิจ

การสือ่สารทางสือ่สังคมและข้อม้ลอิเล็กทรอนิกส์

LORD ตระหนักดีวุาพนักงานของเรามีสุวนรุวมในการโพสต์ข้อม้ลลงในอินเตอร์เน็ตและท�ากิจกรรมตุางๆ ในสือ่สังคมอยุาง
แพรุหลาย 

• เราจะปฏิบัติตาม Policy 16-53 Personal Internet Posting and Social Medial Activity เมือ่กิจกรรมในสือ่สังคมมี
สุวนเกีย่วข้องกับ LORD รวมถึงพนักงาน ผลิตภัณฑ์ ล้กค้า หรือผลประกอบการของบริษัทในทางใดทางหนึง่  

• เราจะปฏิบัติตาม Policy 15-57 Electronic Information and Communications.

การเก็บรักษาบันทึกข้อม้ล
LORD รับผิดชอบในการควบค่มด้แลการเก็บรักษา จัดเก็บ และก�าจัดบันทึกข้อม้ลทางธ่รกิจ ไมุวุาจะอยุ้ในร้ปแบบเอกสาร
กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงร้ปแบบหรือสือ่บันทึกอืน่ๆ ในลักษณะทีส่อดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับทีเ่กีย่วข้อง 
บันทึกข้อม้ลทางธ่รกิจจะได้รับการด�าเนินการตามก�าหนดเวลาการจัดเก็บบันทึกข้อม้ลและนโยบายการเก็บรักษาบันทึก
ข้อม้ลทีเ่กีย่วข้อง

การลงบัญชีและลงบันทึกที ่ถูกต้อง

LORD ก�าหนดให้การลงบันทึกธ่รกรรมทางการเงินทัง้หมดจะต้องแสดงให้เห็นถึงการท�าธ่รกรรมนัน้อยุางแท้จริง สอดคล้อง
กับแนวทางการท�าบัญชีซึง่เป็นทีย่อมรับ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด 

• เราจะไมุสร้างบันทึกข้อม้ลทีเ่ป็นเท็จ ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นของปลอม เพือ่ปกปิดการท�าธ่รกรรมทีไ่มุเหมาะ
สม

• เราจะรุวมมือกับฝุายตรวจสอบภายในองค์กรและนักสอบบัญชีอิสระในการด�าเนินงานตุางๆ ทีเ่กีย่วข้องกับธ่รกิจของ 
LORD

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึน้เมือ่ผลประโยชน์ หน้าที ่ความรับผิดชอบ หรือกิจกรรมตุางๆ ของพนักงานหรือสมาชิกครอบครัว
ของพนักงานนัน้ขัดแย้ง หรืออาจขัดแย้งหรือไมุสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ LORD

• เราจะเปิดเผยความสัมพันธ์ทางธ่รกิจทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนให้คณะกรรมการได้รับทราบ บ่คคลทีจ่�าเป็นต้อง
ด�าเนินการรับรองการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณประจ�าปีจะต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนทีอ่าจเกิดขึน้ เพือ่เป็น
สุวนหนึง่ของการรับรอง 

• เราจะเปิดเผยความสัมพันธ์ในการบังคับบัญชาทีอ่าจเกิดความขัดแย้งให้ฝุายทรัพยากรบ่คคลได้รับทราบ  
(Policy 14-70 Employment of Immediate Family Members/Related Persons).
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สิง่ตุอไปนีเ้ป็นสิง่ทีอ่าจกุอให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน:

• มีผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์สุวนตัวในบริษัททีท่�าธ่รกิจกับ LORD

• จ้างผ้้จัดหาสินค้า ผ้้กระจายสินค้า หรือตัวแทนอืน่ๆ ทีจ่ัดการโดยญาติหรือญาติเป็นเจ้าของ

• มีความสัมพันธ์ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับสมาชิกครอบครัว และ

• มีความสัมพันธ์ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับคนรักหรือคุ้สมรส

ของกำานัลและความบันเทิง

เราตระหนักดีวุาบุอยครัง้เราจ�าเป็นต้องท�าการแลกเปลีย่นของก�านัลและความบันเทิงเพือ่สร้างความสัมพันธ์ทางธ่รกิจ แตุ
เราก็ทราบดีวุาของก�านัลและความบันเทิงอาจมีอิทธิพลหรืออาจมีลักษณะเหมือนการโน้มน้าวการตัดสินใจ 

LORD ห้ามไมุให้มีการเสนอหรือยอมรับของก�านัลหรือความบันเทิงใดๆ ทีอ่าจถือเป็นสินบน การแลกเปลีย่นเพือ่เอือ้
ประโยชน์ หรือพยายามโน้มน้าวการตัดสินใจทางธ่รกิจ

• เราจะไมุเสนอหรือยอมรับของก�านัลในร้ปแบบเงินสดหรือเทียบเทุากับเงินสด (ยกเว้นโครงการมอบรางวัลผลงาน
ส�าหรับพนักงานของ LORD).

• เราจจะไมุเสนอของก�านัลทีม่ีม้ลคุามากเกินกวุามาตรฐานของสินน�า้ใจตามมารยาทในท้องที ่หรือของก�านัลทีล่ะเมิด
กฎหมายในท้องที ่

• เราจะไมุเสนอหรือยอมรับความบันเทิงทีไ่มุสอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธ่รกิจทีช่อบธรรม

• เราจะไมุน�าเสนอหรือยอมรับความบันเทิงทีเ่กีย่วข้องกับบริการทางเพศ

• เราจะไมุเสนอหรือยอมรับของก�านัลทีม่ีเงือ่นไข

• เราจะไมุเสนอหรือยอมรับของก�านัลในสถานการณ์ทีเ่ราก�าลังจะยืน่ข้อเสนอหรือเข้ารุวมการเจรจา

• เราจะไมุเสนอหรือยอมรับความบันเทิงเพือ่โน้มน้าวการเจรจาตุอรองหรือการซือ้
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ธุรกิจ

ของก�านัลและความบันเทิงทีย่อมรับได้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ตุอไปนี:้ 

• มอบให้หรือได้รับโดยสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมายและเหมาะสมกับความสัมพันธ์ทางธ่รกิจและแนวทางการ
ด�าเนินธ่รกิจ

• มอบให้โดยสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธ่รกิจของผ้้รับ

• ลงรายงานอยุางถ้กต้องในบันทึกทางบัญชี

• มอบให้หรือได้รับโดยไมุมีภาระผ้กพันหรือความคาดหวังใดๆ

• มอบให้หรือได้รับโดยเสนุหาอยุางชัดเจน

• มอบให้หรือได้รับไมุบุอยครัง้

• สาธารณชนนุาจะรับทราบวุายอมรับได้และมีม้ลคุาเหมาะสม และ

• มอบให้หรือได้รับอยุางเปิดเผย

ของก�านัลและความบันเทิงตุอไปนีโ้ดยทัว่ไปแล้วถือวุายอมรับได้:

• ของก�านัลทีไ่มุใชุเงินสดซึง่มีม้ลคุาเล็กน้อย (เชุน ชอกโกแลต ตะกร้าผลไม้ ดอกไม้)

• ของก�านัลทีม่ีชือ่ของบริษัทหรือภาพของผลิตภัณฑ์ซึง่มีม้ลคุาไมุมาก และ

• การเลีย้งอาหารกลางวันหรืออาหารค�า่ทางธ่รกิจซึง่สาธารณชนนุาจะเห็นวุาเหมาะสม

เราจะต้องรับการอน่มัติลุวงหน้าจากผ้้อ�านวยการระดับภ้มิภาคหรือหัวหน้าฝุายงานส�าหรับของก�านัลและความบันเทิง
ทีไ่มุสอดคล้องกับเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้โดยทัว่ไป พร้อมรายงานรายละเอียดให้หัวหน้าฝุายการเงินประจ�าภ้มิภาคและคณะ
กรรมการควบค่มการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทได้รับทราบ 

อาจมีการบังคับใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการติดตุอกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐโดยเฉพาะ รวมถึงพนักงานหรือบริษัททีร่ัฐบาลเป็น
เจ้าของหรือรัฐบาลเป็นผ้้ควบค่มการด�าเนินธ่รกิจ ติดตุอฝุายกฎหมายของ LORD เพือ่รับค�าแนะน�าโดยเฉพาะเกีย่วกับการ
เสนอของก�านัลและความบันเทิงให้กับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ
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การต่อต้านการฉ้อโกงและการต่อต้านการติดสินบน

LORD มุ่งมัน่ในการตุอต้านการฉ้อโกงท่กร้ปแบบ รวมถึงการขุ้บังคับและการติดสินบน และรับผิดชอบในการพัฒนา
โครงการเพือ่บังคับใช้และสนับสน่นหลักการเหลุานี ้

สินบน
สินบนหมายถึงของก�านัล สินเชือ่ คุาธรรมเนียม รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อืน่ใด ทีม่อบให้แกุหรือได้รับมาจากบ่คคลใด
บ่คคลหนึง่ เพือ่เป็นการสนับสน่นให้ท�าสิง่ทีไ่มุชอบธรรม ผิดกฎหมาย หรือเป็นการท�าลายความเชือ่ใจ สามารถปิดบังการ
ให้สินบนในร้ปแบบคุานายหน้า ของก�านัล สวัสดิการ ความชุวยเหลือ หรือเงินบริจาคได้ 

• LORD ห้ามไมุให้เสนอหรือยอมรับสินบนในท่กร้ปแบบ

• แม้วุาการปฏิเสธการจุายสินบนจะท�าให้เราไมุได้ผลประโยชน์ทางธ่รกิจ แตุเราก็จะปลอดภัยจากการถ้กลดต�าแหนุง 
ลงโทษ หรือผลเสียอืน่ๆ ทีจ่ะตามมา

การช�าระเงินเพือ่อ�านวยความสะดวก
การช�าระเงินเพือ่อ�านวยความสะดวกคือการช�าระเงินเพือ่รับรองหรือเรุงกระบวนการด�าเนินงานหรือบริการตามปกติ ซึง่ผ้้
ช�าระเงินดังกลุาวมีสิทธิต์ามกฎหมายหรือตามข้อก�าหนดอืน่ๆ  การช�าระเงินเพือ่อ�านวยความสะดวกจะเกิดขึน้เมือ่บ่คคล
ใช้อ�านาจของตน (อ�านาจหน้าทีใ่นการด�าเนินการหรือให้บริการตามปกติ) เพือ่ร้องขอการช�าระเงินเพือ่เป็นคุาด�าเนินการ 
เรุงรัด หรือไมุด�าเนินการตามปกติ 

• LORD ห้ามไมุให้มีการช�าระเงินเพือ่อ�านวยความสะดวก  

• แม้วุาการปฏิเสธการช�าระเงินเพือ่อ�านวยความสะดวกจะท�าให้เราไมุได้ผลประโยชน์ทางธ่รกิจ แตุเราก็จะปลอดภัยจาก
การถ้กลดต�าแหนุง ลงโทษ หรือผลเสียอืน่ๆ ทีจ่ะตามมา 

ธุรกิจ
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ธุรกิจ

ตุอไปนีเ้ป็นตัวอยุางสถานการณ์ทีม่ักจะมีการร้องขอการช�าระเงินเพือ่อ�านวยความสะดวก:

• ขอรับใบอน่ญาต ใบรับรอง หรือเอกสารทางการอืน่ๆ

• การด�าเนินการออกเอกสารทางราชการ (เชุน วีซุา ใบสัง่งาน)

• การให้ความค้่มครองจากต�ารวจ การรับสุงและการขนสุง

• การก�าหนดเวลาตรวจสอบทีเ่กีย่วข้องกับผลการด�าเนินการของสัญญาหรือเกีย่วข้องกับการสุงสินค้าข้ามประเทศ

• การให้บริการโทรศัพท์ ไฟฟ้า และน�า้ประปา 

• การขนสินค้าขึน้และลง หรือการปกป้องผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทีเ่นุาเสียได้ และ

• การผุานพิธีการทางศ่ลกากร

พันธมิตรทางธ่รกิจ
พันธมิตรทางธ่รกิจหมายถึงตัวแทน ผ้้กระจายสินค้า ตัวแทนจ�าหนุาย ทีป่รึกษา ผ้้รับเหมา ผ้้สุงสินค้า และบ่คคลอืน่ทีท่�า
หน้าทีใ่นนามของ LORD พันธมิตรทางธ่รกิจเป็นหนึง่ในชุองทางการติดสินบนทีพ่บบุอยทีส่่ด ซึง่อาจเกิดขึน้ได้เมือ่บริษัท
ตัง้ใจใช้พันธมิตรทางธ่รกิจเพือ่ช�าระเงินโดยไมุเหมาะสมหรือเมือ่พันธมิตรทางธ่รกิจท�าการช�าระเงินอยุางไมุเหมาะสมด้วย
ตนเองเพือ่ให้ได้มาซึง่พันธะผ้กพันทางสัญญา

• LORD ห้ามไมุให้ช�าระเงินโดยไมุเหมาะสมผุานพันธมิตรทางธ่รกิจ

• เราจะให้ความรุวมมือกับพันมิตรทางธ่รกิจทีย่ึดถือในค่ณคุาทีร่ะบ่ไว้ในหลักปฏิบัติเชุนเดียวกับเรา

• เราจะขอให้พันธมิตรทางธ่รกิจรับรองวุาพวกเขาได้ปฏิบัติตามหลักการทีเ่ทียบเทุากับหลักการทีร่ะบ่ในหลักจรรยา
บรรณ และเพิม่ข้อก�าหนดเกีย่วกับการตุอต้านสินบนลงในข้อตกลงทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร
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การเป็นพลเมืองที ่ดี	

สิ ่งแวดล้อม

LORD รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิง่แวดล้อมทัง้หมดในพืน้ทีท่ีเ่ราด�าเนินธ่รกิจ (Policy 10-51 
Environmental, Safety, and Health). 

LORD สนับสน่นการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมในเชิงร่ก ด�าเนินมาตรการเพือ่สุงเสริมการรับผิดชอบตุอสิง่แวดล้อมให้มากขึน้ 
และสนับสน่นการพัฒนาและกระจายเทคโนโลยีทีเ่ป็นมิตรตุอสิง่แวดล้อม

• เราจะให้ข้อม้ลทีถ่้กต้องแกุหนุวยงานของรัฐเมือ่ยืน่ขอใบอน่ญาต การอน่มัติ หรือการยืน่รายงานทีจ่�าเป็นต้องสุงให้กับ
หนุวยงานเหลุานัน้ 

• เราจะไมุท�าการช�าระเงินอยุางไมุเหมาะสมเพือ่รับใบอน่ญาต ใบรับรอง ใบประกาศ หรือเพือ่แก้ไขปัญหาด้านสิง่แวด  
ล้อมอืน่ๆ

การมีส่วนร่วมในชุมชน

LORD สนับสน่นการมีสุวนรุวมในช่มชนผุานกิจกรรมการก่ศล การสนับสน่น และ มีสุวนรุวม กิจกรรมทางการเมือง

การบริจาคและการสนับสน่นหนุวยงานการก่ศล
การบริจาคทางการก่ศลหมายถึงการช�าระเงินเพือ่ประโยชน์ของสังคมในด้านการก่ศล การศึกษา สวัสดิการสังคม และสิง่
อืน่ๆ ในลักษณะเดียวกัน การช�าระเงินนีต้้องไมุมีข้อเรียกร้องหรือความคาดหวังให้มีการตอบแทนทางธ่รกิจ

การสนับสน่นหมายถึงการช�าระเงินซึง่บ่คคลหรือหนุวยงานได้น�าชือ่ของตนไปเกีย่วข้องกับกิจกรรมหรือองค์กรอืน่ เพือ่ได้
รับสิทธิแ์ละ/หรือผลประโยชน์ตุางๆ โดยพิจารณาตามคุสนับสน่นร์ทีม่อบให้ เชุน การใช้ชือ่องค์กรทีไ่ด้รับเงินสนับสน่น สิทธิ ์
การโฆษณาในสือ่ การออกงาน และเอกสารเผยแพรุ การใช้สิง่อ�านวยความสะดวกและโอกาสในการโปรโมตชือ่ ผลิตภัณฑ์ 
และบริการ ถือเป็นธ่รกรรมทางธ่รกิจและเป็นสุวนหนึง่ของการสุงเสริมการขายและการโฆษณา

การเป็นพลเมืองที่ดี
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การเป็นพลเมืองที่ดี

• เราจะใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสมเพือ่ตรวจสอบให้แนุใจวุาการบริจาคและการสนับสน่นด้านการก่ศลนัน้ไมุ
ถ้กใช้เพือ่เป็นการติดสินบนในท่กร้ปแบบ 

• เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทัง้หมด

• เราจะปฏิบัติตาม Policy 10-56 Corporate Contributions.

การบริจาคและกิจกรรมทางการเมือง
การบริจาคทางการเมืองหมายถึงการบริจาคใดๆ ทัง้ในร้ปแบบเงินสดหรือสินน�า้ใจ เพือ่ชุวยเหลือกิจกรรมทางการเมือง สิน
น�า้ใจอาจรวมถึงของก�านัล ทรัพย์สิน หรือบริการ และกิจกรรมการโฆษณาหรือโปรโมต รวมถึงการสนับสน่นพรรคการเมือง 
การซือ้ตัว๋ให้กับงานระดมท่น และการชุวยเหลือองค์กรค้นคว้าวิจัยทีม่ีความเกีย่วข้องกับพรรคการเมืองอยุางใกล้ชิด 

LORD สนับสน่นให้พนักงานท่กคนเข้ารุวมในกระบวนการทางการเมืองเป็นการสุวนตัว และสนับสน่นพรรคการเมืองและ
ผ้้สมัครตามความต้องการของตน การเข้ารุวมในกิจกรรมทางการเมือง เชุน การสละเวลาหรือให้การสนับสน่นทางการเงิน 
เป็นการตัดสินใจสุวนบ่คคลตามความสมัครใจของพนักงาน 

ห้ามบริจาคเงินท่นของบริษัทหรือใช้ทรัพย์สินหรือสิง่อ�านวยความสะดวกของบริษัทเพือ่ชุวยเหลือพรรคการเมืองหรือผ้้
สมัครท่กแหุงในโลก ยกเว้นวุาจะได้รับการอน่มัติลุวงหน้าจากฝุายติดตุอกิจการภาครัฐของ LORD และฝุายกฎหมายของ 
LORD 

• เราจะใช้ความระมัดระวังตามทีเ่หมาะสมเพือ่ตรวจสอบให้แนุใจวุาการบริจาคและการสนับสน่นทางการเมืองนัน้ไมุถ้ก
ใช้เพือ่เป็นการติดสินบนในร้ปแบบใดๆ 

• เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทัง้หมด

• เราจะปฏิบัติตาม Policy 10-56 Corporate Contributions.
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โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของบริษัท

LORD ได้สร้างโครงการการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัท (“โครงการ”) ขึน้มา เพือ่สนับสน่นความเชือ่และหลักจรรยา
บรรณของเรา 

ค่ณสมบัติทีส่�าคัญของโครงการได้แกุ:

• ความพร้อมในการน�ามาใช้ ซึง่ มาตราฐานการปฏิบัติงานทีก่�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

• คณะกรรมการการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัท

• การศึกษาและฝึกอบรมอยุางตุอเนือ่ง

• วิธีรายงานการละเมิดหรือขอรับค�าแนะน�า

• การสืบสวน การด�าเนินการตอบสนองและบังคับใช้ และ

• การเฝ้าระวังและตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการและการปรับปร่งทีตุ่อเนือ่ง

คณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของบริษัท

LORD ได้สร้างคณะกรรมการควบค่มการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัท (“คณะกรรมการ”) เพือ่พัฒนาและปรับปร่งการ
ด�าเนินการควบค่มการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทให้สอดคล้องกับความเชือ่ของเรา คณะกรรมการนีป้ระกอบด้วย
ประธานฝุายกฎหมาย รองผ้้อ�านวยการฝุายทรัพยากรบ่คคล หัวหน้าฝุายตรวจสอบภายในองค์กรและผ้้จัดการอาว่โสฝุาย
ควบค่มการปฏิบัติตามข้อก�าหนดสากลของบริษัท ประธานฝุายกฎหมายท�าหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการควบค่มการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของบริษัท

การฝึกอบรม

LORD รับผิดชอบในการมอบการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพือ่สนับสน่นความเชือ่ หลักจรรยาบรรณ และโครงการของเรา 

ศ้นย์การเรียนร้้ออนไลน์ของ LORD ได้จัดเตรียมหลักส้ตรจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติทางธ่รกิจในหัวข้อตุอไปนีเ้อาไว้ให้:

• การรับรองหลักจรรยาบรรณประจ�าปี

• จริยธรรมทัว่ไป

• การตุอต้านการติดสินบน/การตุอต้านการฉ้อโกง

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัท
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โครงการส่งเสริมการปฏิบ ัต ิตามข้อก�าหนดของบริษ ัท

• ผลประโยชน์ทับซ้อน

• การแขุงขันทีเ่ป็นธรรม และ

• ทรัพย์สินทางปัญญา

เราจะศึกษาในหลักส้ตรเรือ่งจริยธรรมและแนวทางการด�าเนินธ่รกิจทัง้หมดให้ครบ

การรายงาน

LORD รับผิดชอบในการจัดเตรียมวิธีรายงานทีม่ีประสิทธิภาพเพือ่ให้พนักงานสามารถรายงานการละเมิด ขอรับค�าแนะน�า 
และให้ความคิดเห็นตอบรับได้

เราจะขอรับค�าแนะน�าจากคณะกรรมการในสถานการณ์ทีไ่มุทราบ มีความไมุชัดเจน เกิดความสับสน หรือมีความล�าบาก
ในการท�าความเข้าใจกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติทางธ่รกิจทีย่อมรับได้ 

เราจะขอรับค�าแนะน�าจากคณะกรรมการถ้ากฎหมายในท้องทีม่ีความขัดแย้งกับหลักจรรยาบรรณ

เราจะรายงานการด�าเนินการทีส่งสัยหรือการด�าเนินการทีเ่กิดขึน้จริงซึง่อาจเป็นผลให้เกิดการละเมิดหลักจรรยาบรรณ

สามารถสุงรายงานการละเมิด ข้อสงสัย ขอรับค�าแนะน�า หรือเสนอแนะสิง่ทีค่วรปรับปร่งผุานชุองทางใดชุองทางหนึง่ตุอไป
นี:้

• หัวหน้างาน ผ้้จัดการ ผ้้อ�านวยการ หัวหน้าฝุาย

• สมาชิกของคณะกรรมการ 

• เว็บไซต์สายดุวนจริยธรรมของ LORD หรือติดตุอทางโทรศัพท์

• ฝุายทรัพยากรบ่คคล และ 

• ฝุายกฎหมายของ LORD

หัวหน้างาน ผ้้จัดการ ผ้้อ�านวยการ หัวหน้าฝุาย ฝุายทรัพยากรบ่คคล และฝุายกฎหมายของ LORD ทีไ่ด้รับรายงานจะต้อง
แจ้งข้อร้องเรียนนีใ้ห้กับสมาชิกของคณะกรรมการทราบผุานสายดุวนจริยธรรมของ LORD (สายดุวน)
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การสืบสวน

LORD รับผิดชอบในการสืบสวนเหต่ทีส่งสัยหรือได้รับรายงานวุาจะเป็นการปฏิบัติทีไ่มุชอบธรรมด้วยความเคารพและ
ย่ติธรรม โดยการด�าเนินการจะเป็นความลับ 

คณะกรรมการจะได้รับแจ้งเมือ่มีการรายงานผุานสายดุวนและจะปฏิบัติตามขัน้ตอนการสืบสวนตามมาตรฐาน

เราจะให้ความรุวมมือและให้ข้อม้ลด้วยความซือ่สัตย์ระหวุางการสืบสวน

การโต้ตอบ

LORD สนับสน่นการรายงานสิง่ทีส่งสัยวุาจะเป็นการละเมิด

LORD ห้ามไมุให้มีการโต้ตอบใดๆ กับผ้้ทีร่ายงานเหต่ทีอ่าจละเมิดข้อกฎหมาย หรือหลักจรรยาบรรณ หรือผ้้ทีม่ีสุวนรุวม
ในการสืบสวน ควรรายงานการโต้ตอบให้กับสมาชิกของคณะกรรมการทราบหรือรายงานผุานสายดุวน เราจะสืบสวนการ
รายงานการโต้ตอบเหลุานัน้

การลงโทษทางวินัย

LORD บังคับใช้การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทด้วยการลงโทษทางวินัยทีเ่หมาะสม รวมถึงแตุไมุจ�ากัดเฉพาะการย่ติ
การจ้างงาน

เราจะแจ้งการละเมิดนโยบายทีเ่กิดขึน้จริงให้ประธานคณะกรรมการฝุายตรวจสอบและการเงิน ของคณะกรรมการบริหาร 
LORD Corporation ได้ทราบ

สายด่วน

LORD Corporation ได้รุวมมือกับ Global Compliance ในการให้บริการสายดุวน Global Compliance เป็นบริษัท
ภายนอกทีม่ีความเชีย่วชาญในการจัดเตรียมวิธีการรายงานข้อข้องใจทางจริยธรรมอยุางเป็นอิสระ พนักงานสามารถใช้สาย
ดุวนเพือ่เป็นเครือ่งมือในการรายงานข้อข้องใจได้อยุางงุายดาย ปลอดภัย และเป็นความลับ  สามารถติดตุอสายดุวนได้ด้วย
วิธีดังตุอไปนี:้

เว็บไซต์สายดุวน (ถ้าไมุต้องการเปิดเผยชือ่): https://lordethicshotline.alertline.com

เว็บไซต์สายดุวนของย่โรป (ถ้าไมุต้องการเปิดเผยชือ่): https://lordethicshotlineeurope.alertline.com

ติดตุอสายดุวนทางโทรศัพท์ (ถ้าไมุต้องการเปิดเผยชือ่):  
http://lordweb/corporatecompliance/LORDEthicsHotline/tabid/4098/Default.aspx

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัท
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โครงการส่งเสริมการปฏิบ ัต ิตามข้อก�าหนดของบริษ ัท

ประเทศ หมายเลข ภาษาหลัก	(รอง)

ออสเตรเลีย 1 800 20 8932, 1 800 14 1924 อังกฤษ

บราซิล 0800 891 4177 โปรต่เกส (อังกฤษ)

แคนาดา 1 888 846 1802 อังกฤษ

จีน (ภาคเหนือ) 10 800 711 0631 จีนแมนดาริน (จีนกวางต้่ง, อังกฤษ)

จีน (ภาคใต้) 10 800 110 0577 จีนแมนดาริน (จีนกวางต้่ง, อังกฤษ)

ฝรัง่เศส 0800 90 1633 ฝรัง่เศส (อังกฤษ)

เยอรมนี 0800 187 3586 เยอรมัน (อังกฤษ)

ฮุองกง 800 962 881 จีนกวางต้่ง (อังกฤษ)

อินเดีย 000 800 100 1075 ฮินดี (อังกฤษ)

อินโดนีเซีย 001 801 10, รอสัญญาณ, 855 225 7060 บาฮาซา (อังกฤษ)

อิตาลี 800 788 340 อิตาลี (อังกฤษ)

ญีปุ่่น 00531 11 4737, 0066 33 801237, 0034 800 900110 ญีปุ่่น (อังกฤษ)

เกาหลี (ใต้) 00368 11 0116, 00308 11 0518, 00798 1 1 004 0083 เกาหลี (อังกฤษ)

มาเลเซีย 1 800 80 3435 มาเลเซีย (อังกฤษ)

เม็กซิโก 001 800 613 2737 สเปน (อังกฤษ)

สิงคโปร์ 800 110 1519 จีนแมนดาริน (อังกฤษ)

สวิตเซอร์แลนด์ 0800 56 1525 เยอรมัน (ฝรัง่เศส, อิตาลี, อังกฤษ)

ไต้หวัน 00801 10 4060 จีนแมนดาริน (อังกฤษ)

ประเทศไทย 001 800 11 008 3246 ไทย (อังกฤษ)

สหราชอาณาจักร 0808 234 7051 อังกฤษ

สหรัฐอเมริกา 1 888 846 1802 อังกฤษ
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หลักจรรยาบรรณไมุใชุข้อก�าหนดเพียงอยุางเดียวทีร่ะบ่ความคาดหวังและ/หรือข้อห้ามทัง้หมดทีพ่นักงานและผ้้อืน่จะต้องปฏิบัติตาม นอกจากนีห้ลักจรรยา
บรรณนีไ้มุมีจ่ดมุ่งหมายในการมอบสิทธิใ์ห้กับกลุ่มบ่คลใดๆ นอกจาก LORD และพนักงานของบริษัท บริษัทรุวมท่น และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร


