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ผมต้องการให้พนักงานทุกคนรู้สึกภูมิใจเสมอในการท�างานให้แก่ 
Kimberly-Clark และภูมิใจในชื่อเสียงของเราจาก
การมีมาตรฐานจริยธรรมสูง

นับตั้งแต่ที่เรำก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1872 Kimberly-Clark ได้ยึดมั่นในค่ำนิยม K-C ที่แบ่งปันร่วมกันมำโดย
ตลอด เรำมีพันธกิจในค่ำนิยมเหล่ำนี้ที่ช่วยให้เรำสำมำรถเป็นผู้น�ำโลกในปัจจัยพ้ืนฐำนเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น ทุกๆ 
วันเรำมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมคำ่นิยมเหล่ำนี้และสร้ำงแรงบันดำลใจให้ทุกคนรอบตัวเรำเพ่ือให้พวกเขำได้รับ
ประสบกำรณ์เพ่ิมขึ้นจำกสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับพวกเขำ

หลักจรรยำบรรณของเรำ ก็ไม่ต่ำงจำกผลิตภัณฑ์ของเรำที่จ�ำเป็นต่อผู้บริโภค นั่นคือจ�ำเป็นอยำ่งยิ่งต่อควำม
ส�ำเร็จอยำ่งต่อเนื่องและชื่อเสียงที่ดีของเรำ หลักจรรยำบรรณของเรำเป็นเครื่องน�ำทำงในกำรตัดสินใจอย่ำง
ถูกต้องส�ำหรับ K-C และส่งเสริมวัฒนธรรมควำมซื่อสัตย์ ผมขอให้คุณโปรดอำ้งอิงหลักจรรยำบรรณนี้อย่ำง
สม�ำ่เสมอ ถำมค�ำถำม และแจ้งข้อกังวลใดๆ ที่คุณมี ผมต้องกำรให้คุณรู้สึกสะดวกใจที่จะร้องเรียนกำรกระท�ำ
ที่ไม่ถูกต้องและส่งเสริมให้คนอื่นๆ ร้องเรียนด้วยเช่นกัน และเรำไม่ยอมรับกำรตอบโต้ไม่วำ่ในรูปแบบใดๆ

ขอขอบคุณที่ยึดมั่นในค่ำนิยม K-C ที่แบ่งปันร่วมกันของเรำในทุกๆ วัน และด�ำเนินกำรในส่วนของคุณเพ่ือ
สืบทอดมรดกของ K-C นี้ให้ยั่งยืน

รับผิดชอบ จรงิใจ ใส่ใจ สร้างนวัตกรรม
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จุดประสงค์ของหลักจรรยา
บรรณของเรา
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กำรยึดมั่นในค่ำนิยมของเรำที่เน้นควำมจริงใจ หมำยถึง กำรที่เรำยังคงสืบสำนมรดกแห่ง

ควำมจริงใจ ควำมซื่อสัตย์ และควำมกล้ำหำญในกำรท�ำสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนหนึ่งของควำม

จริงใจก็คือกำรร้องเรียนกำรกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง, กำรสอบถำม และกำรแจ้งข้อกังวลเมื่อเรำ

ต้องกำรค�ำแนะน�ำ กำรร้องเรียนไม่ใช่เรื่องที่ท�ำได้ง่ำยเสมอไป โดยต้องใช้ควำมกล้ำหำญ ขอ

ให้คุณเชื่อมั่นในค�ำพูดของผมที่ว่ำ เรำไม่ยอมรับกำรตอบโต้ทุกรูปแบบ ควำมเต็มใจของเรำใน

กำรร้องเรียนกำรกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นสิ่งส�ำคัญต่อพันธกิจร่วมกันของเรำในกำรปกป้อง 

K-C และปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ในทั่วโลก

Jeff Melucci รองประธำนอำวุโส และที่ปรึกษำทั่วไป

นับตั้งแต่ปี 1872 ค่านิยมของเราได้รับการถักทอขึ้นจนเป็นเนื้อเดียวกับ
บริษัทของเรา 

ควำมรับผิดชอบของเรำ

กำรตัดสินใจที่ดี

กำรร้องเรียน
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ความรบัผดิชอบของพนกังาน

หลกัจรรยำบรรณของเรำเป็นคูม่อือ้ำงองิ
เพ่ือสนับสนนุกำรตดัสินใจประจ�ำวนัของ
คณุ โดยใหเ้ค้ำโครงและขอ้มลูเบ้ืองตน้
เก่ียวกบันโยบำยของ K-C แตมิ่ใชน่โยบำย
ทัง้ฉบบั คุณสำมำรถดหูลกัจรรยำบรรณ
ฉบบัลำ่สุดไดท้ีห่นำ้แรกของ Ethics & 
Compliance (จรยิธรรมและกำรปฏบิตัิ
ตำมกฎระเบยีบ) นโยบำยฉบบัเตม็และแนว
ทำงอ่ืนๆ ไดท่ี้ @K-C

• พึงระวังถงึควำมเส่ียงทีอ่ำจเกิดข้ึนซึง่เกีย่วข้องกบัควำม
รบัผิดชอบในงำนและสถำนประกอบกำรของคณุ

• มขีอ้มลูความรู้เกีย่วกบัหลักจรรยำบรรณและรำยละเอยีด
ของนโยบำยใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับทบำทหน้ำทีข่องคุณ

• มุง่มัน่ทีจ่ะปฏิบตัติำมหลักจรรยำบรรณและถำมค�ำถำม
หรอืแจ้งข้อกังวลทนัทีหำกทรำบถึงปญัหำท่ีอำจเกดิขึน้
เพ่ือให้เรำสำมำรถแกไ้ขไดท้นัทว่งที

ควำมรับผดิชอบของเรำ

ความรับผิดชอบของเรา การตัดสินใจที่ดี การร้องเรียน4

การมีผลบงัคับใช้

หลักจรรยำบรรณของเรำ
มผีลบังคบัใช้กบัพนกังำน 
K-C ทัง้หมดและคณะ
กรรมกำรบรษัิทของเรำ

ซึง่รวมถงึบริษัทสำขำและ
บรษัิทในเครอืทุกแห่งท่ีอยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของ 
K-C

หลักจรรยำบรรณนีม้คีวำม
ส�ำคัญตอ่ควำมเปน็เรำใน
ฐำนะบรษัิท และเรำทกุคน
ตอ้งปฏบิตัติำม กำรละเมิด
หลักจรรยำบรรณอำจท�ำให้
ตอ้งถูกด�ำเนินกำรทำงวินยั 
ซึง่รวมถงึกำรให้ออกจำก
งำน
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ความรบัผดิชอบของผูน้�า

ผูน้�ำต้องมคีวำมรบัผดิชอบในกำรสร้ำง
วฒันธรรมควำมซือ่สตัย์ โดยทีพ่นกังำน
เขำ้ใจถงึควำมรบัผดิชอบของพวกเขำและ
รูส้กึสะดวกใจทีจ่ะร้องเรยีนกำรกระท�ำทีไ่ม่ถกู
ตอ้งโดยไมต่อ้งกงัวลวำ่จะถกูตอบโต ้วธิกีำร
ตดัสินใจและกำรจดักำรกบัขอ้กงัวลโดยผูน้�ำ
จะสรำ้งควำมเชือ่มัน่ให้แกท่มีงำน ลกูค้ำ และผู้
มส่ีวนเกีย่วขอ้งของเรำ

• พึงระวังในเร่ืองกำรประพฤตปิฏิบัตตินของคุณทีจ่ะเป็น
แบบอย่ำง และบง่บอกถึงคำ่นิยมและพฤติกรรม K-C ของ
เรำ

• มขีอ้มลูความรู้เกีย่วกบัสำรท่ีคณุส่งออกไป โดยย�ำ้ว่ำไม่มี
ผลลัพธ์ทำงธุรกิจใดทีค่วรคำ่ตอ่กำรแลกมำดว้ยกำรสญู
เสียควำมซือ่สัตย์ของเรำ และคณุพรอ้มทีจ่ะรบัฟงัเสมอ 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงถ้ำเปน็ข่ำวรำ้ย

• มุง่มัน่ทีจ่ะส่ือสำรถงึควำมส�ำคญัของจรยิธรรมและกำร
ปฏิบตัติำมกฎระเบยีบ และทบทวนมำตรกำรดำ้นผลกำร
ด�ำเนินงำนท่ีส�ำคญัเพ่ือผลักดนักำรมสี�ำนึกรบัผิดชอบ

5

กำรตัดสนิใจท่ีดี
การตัดสินใจของบคุลากรของเราเป็นส่ิงทีบ่อกว่าเรา
คอืใครในฐานะบรษัิท

เรำท�ำกำรตดัสินใจในลักษณะทีเ่รำจะภำคภมูใิจ
และสะทอ้นถงึคำ่นยิม K-C ของเรำ แม้วำ่
หลกัจรรยำบรรณจะไมบ่อกเรำอยำ่งแนช่ดั
วำ่เรำต้องท�ำอะไรในแต่ละสถำนกำรณ ์แต่
เค้ำโครงกำรตัดสนิใจทีป่ระกอบดว้ยสำมสว่น
นีจ้ะชว่ยน�ำทำงคณุเมือ่ค�ำตอบส�ำหรับสถำน
กำรณ์นัน้ๆ อำจไมช่ดัเจน

1. พึงระวัง กำรตัดสินใจท่ีเปน็ไปได้นัน้สอดคล้องกบัค่ำ
นยิม K-C และหลักจรรยำบรรณของเรำหรือไม่

2. มขีอ้มลูความรู้ ฉันมีข้อมลูมำกพอส�ำหรบักำรตดัสินใจ
หรอืไม่

3. มุง่มัน่ ฉันจะสบำยใจหรอืไม่หำกฉันต้องอธิบำยกำร
ตดัสินใจของฉันกบัครอบครวั ฉันเต็มใจท่ีจะรบัผิดชอบ
ในเร่ืองนีห้รือไม่

หากค�าตอบคือ "ไม"่ หรือคุณไมแ่น่ใจ คุณควรขอค�าแนะน�า
ก่อนทีจ่ะกระท�าการใดๆ

การร้องเรียน ถามค�าถาม ขอค�าตอบ 
อีเมล: KCHelpLine@kcc.com  |  เว็บ: www.KCHelpLine.com  | โทรศัพท์: 1.844.KCHELP1
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กำรร้องเรยีน

วธิกีารถามค�าถามหรอืแจง้ขอ้กังวล

กำรร้องเรยีนควรเปน็สิง่ท่ีท�ำไดง้ำ่ยๆ เรำ
เขำ้ใจวำ่ คณุอำจรู้สกึไมส่ะดวกใจหรอืลงัเลใจ 
ดว้ยเหตนุีจ้งึมหีลำยวิธใีนกำรแจ้งใหเ้รำทรำบ
เมือ่คณุมคี�ำถำมหรอืข้อกงัวลใจใดๆ คณุไม่
จ�ำเป็นตอ้งบอกรำยละเอยีดทัง้หมด หรอืไม่
จ�ำเป็นจะตอ้งแนใ่จวำ่มีบำงสิง่ไมถ่กูตอ้ง เมือ่
คณุจะถำมค�ำถำมหรอืแจง้ขอ้กังวล 

โดยทั่วไป หัวหน้าทีมของเราจะอยู่ในต�าแหน่งที่ดี
ที่สุดในการแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลของคุณ แต่ก็มี
ทรัพยากรอื่นๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือ นั่นคือ 

• ฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล

• ฝำ่ยจรยิธรรมและกำรปฏิบตัติำมกฎระเบยีบ

• ฝำ่ยกฎหมำย

• ผู้น�ำในระดบัท่ีสูงข้ึนไป

• บรกิำรสำยดว่นดำ้นกำรปฏิบตัติำมกฎระเบยีบของ K-C 
(K-C Compliance HelpLine)

เรำรกัษำข้อมลูไว้เปน็ควำมลับเสมอ คุณอำจเลือกทีจ่ะไม่
เปดิเผยช่ือเมือ่ใช้บรกิำรส่วนดำ้นกำรปฏิบตัติำมกฎระเบียบ
ของ K-C หำกกฎหมำยในประเทศของคณุอนญุำตให้ท�ำได้ 
แตไ่ม่มเีนือ้หำใดในหลักจรรยำบรรณนีท่ี้ขัดขวำงมิให้คณุ
รำยงำนกำรฝำ่ฝนืกฎหมำยท่ีอำจเกดิข้ึนกบัเจ้ำหนำ้ทีข่องรฐั
ทีเ่ก่ียวข้อง 

วิธีด�าเนินการกับค�าถามและข้อกังวลของเรา

เรำจะทบทวนค�ำถำมและขอ้กงัวลทัง้หมดดว้ยกระบวนกำรท่ีก�ำหนดไว้เพ่ือรบัรองถงึควำมยุตธิรรมและควำมมมีำตรฐำน
สอดคลอ้งกนั ตำมทีอ่ธิบำยไวใ้นนโยบำยกำรรอ้งเรียนผ่ำนบริกำรสำยดว่นกำรปฏิบตัติำมกฎระเบยีบของเรำ เรำจะปฏบัิติ
ตอ่คณุอยำ่งเคำรพและให้เกยีรตติลอดกระบวนกำรนี ้คุณสำมำรถเช่ือใจไดว่้ำเรำจะด�ำเนนิกำรกบัค�ำถำมและข้อกงัวลของ
คณุอย่ำงจรงิจงัและในทนัท ีหำกจ�ำเป็นจะตอ้งด�ำเนนิกำรในเรือ่งใดๆ เรำจะด�ำเนินกำรโดยค�ำนงึถงึส่ิงท่ีเรำไดท้รำบมำ

ความรับผิดชอบของเรา การตัดสินใจที่ดี การร้องเรียน



หลักจรรยาบรรณ หลักจรรยาบรรณ

7

เราไม่ยอมใหมี้การตอบโตใ้ดๆ เกิดขึน้
กำรร้องเรยีนกำรกระท�ำทีไ่ม่ถกูตอ้งนัน้จ�ำเปน็ตอ้งอำศัยควำมกล้ำหำญ กำรตอบโตใ้ดๆ 
(ไมว่ำ่โดยตรงหรอืโดยออ้ม) ตอ่พนกังำนทีแ่จง้ขอ้กงัวลของตนโดยบรสุิทธิใ์จ หรือมส่ีวน
รว่มในกำรตรวจสอบกรณดีงักลำ่ว ถอืเปน็กำรละเมดิกฎระเบยีบและตอ้งถูกด�ำเนนิกำร
ทำงวินยั ซึง่โทษสงูสุดรวมถึงกำรใหอ้อกจำกงำน พันธกจิของเรำในกำรต่อตำ้นกำรด�ำเนนิ
กำรตอบโตน้ัน้จะอธิบำยโดยละเอยีดไว้ใน นโยบำยกำรร้องเรยีนผ่ำนบรกิำรสำยดว่นดำ้น
กำรละเมดิกฎระเบยีบของเรำ

ผูน้�าจะด�าเนนิการกบัข้อกงัวลอย่างไร
ผูน้�ำจะเปน็แบบอยำ่งทีดี่ในวฒันธรรมทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบัคำ่นยิมของเรำ พวกเขำจะส่ง
เสรมิสภำพแวดล้อมทีเ่ปิดรบักำรรอ้งเรยีน เพ่ือใหเ้รำไดเ้รยีนรู้ปญัหำท่ีอำจเกดิข้ึนและ
ท�ำกำรแกไ้ขในเชงิรกุ 

หำกมผีูใ้ดสอบถำมหรอืแจง้ขอ้กงัวลตอ่ผูน้�ำ ผูน้�ำนัน้จะต้องมคีวำมรบัผิดชอบเปน็พิเศษ
ในกำรรบัฟงัและด�ำเนนิกำร กำรรบัมอืกบัสถำนกำรณ์เหล่ำน้ีอย่ำงเหมำะสมถือเปน็เรือ่ง
ส�ำคัญในกำรแกไ้ขปญัหำอยำ่งยตุธิรรมและสรำ้งควำมไว้วำงใจ ผู้น�ำควรจะ:

• รบัฟงัอยา่งตัง้ใจ กลำ่วขอบคณุผูท้ีม่ำรอ้งเรียน ขณะเดยีวกนักค็วรระลึกไว้ว่ำ พวกเขำ
ไดท้�ำในสิง่ทีย่ำกล�ำบำกและมคีวำมส�ำคญัอย่ำงมำกต่อบรษัิท

• ตอบสนองอยา่งให้เกยีรติ ควรพิจำรณำขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดยอย่ำงจรงิจัง แมว่้ำคุณจะ
ไมเ่ห็นดว้ยก็ตำม มุง่มัน่ทีจ่ะจดักำรกบัปญัหำนัน้

• ด�าเนนิการเพ่ือปกป้องขอ้มลูความลบัของผูท้ีท่�าการร้องเรียน หลีกเล่ียงกำรพูดคยุ
เรือ่งนีก้บัผูอ้ืน่และใหเ้ปดิเผยแตเ่ฉพำะสิง่ท่ีพวกเขำจ�ำเป็นตอ้งทรำบเทำ่นัน้

ผูน้�ำมีอ�ำนำจในกำรแก้ไขปญัหำเก่ียวกบัผลกำรปฏบิติังำนดว้ยตวัเอง อย่ำงไรกต็ำม 
บรรดำผูน้�ำควรขอควำมชว่ยเหลอืเกีย่วกบัค�ำถำมเรือ่งหลักจรยิธรรมหรือกำรปฏิบัตติำม
กฎระเบยีบจำกฝำ่ยจรยิธรรมและก�ำกบัดูแลระดบัโลก หรอืตดิตอ่บรกิำรสำยด่วนกำร
ปฏบิตัติำมกฎระเบียบของ K-C 

บคุคลใดๆ สามารถขอค�าแนะน�าจากฝา่ยจรยิธรรมและก�ากับดแูลระดับโลกไดเ้สมอ

เลอืกชอ่งทำงรำยงำนใดก็ไดท้ี่
คณุรูส้กึสะดวกใจมำกทีส่ดุ ไม่
วำ่คณุจะเลอืกช่องทำงใดใน
กำรรำยงำน เรำจะรกัษำควำม
ลบัของข้อมลูของคุณอยำ่ง
เครง่ครดั

อเีมล 
KCHelpLine@kcc.com

เวบ็ 
www.KCHelpLine.com

โทรศัพท์ 
1.844.KCHELP1 
1.844.524.3571 (สหรัฐอเมรกิำ) 

ส�ำหรบัสมำชกิทีไ่มไ่ด้อยูใ่น
สหรัฐฯ โปรดไปที่  
www.KCHelpLine.com

จดหมาย 
Global Ethics & 
Compliance Office 
Kimberly-Clark 
351 Phelps Drive 
Irving, TX 75038 
United States

ส�ำหรบัขอ้มลูเพ่ิมเตมิ โปรด
ไปทีห่นำ้แรกของ Ethics & 
Compliance (ฝำ่ยจรยิธรรม
และกำรก�ำกบัดูแล) ที ่@K-C

การร้องเรียน ถามค�าถาม ขอค�าตอบ 
อีเมล: KCHelpLine@kcc.com  |  เว็บ: www.KCHelpLine.com  | โทรศัพท์: 1.844.KCHELP1
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บุคลากรของเรา
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ด้วยควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรที่ส�ำคัญที่สุดของผู้คนในกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วย

ควำมใส่ใจและกำรสนับสนุน ผู้คนจึงให้ค�ำจ�ำกัดควำมกับสิ่งที่เรำเป็นและสิ่งที่เรำกระท�ำ ด้วย

กำรให้เกียรติและใส่ใจซึ่งกันและกัน เรำยังคงสืบสำนมรดกควำมเป็นมำของ K-C และรักษำ

ไว้ซึ่งบริษัทที่เรำภูมิใจที่ได้ท�ำงำนด้วย เรำตัดสินใจและด�ำเนินกำรโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของ K-C มิใช่ประโยชน์ส่วนตัวของเรำ กำรยึดมั่นในคำ่นิยม K-C และพฤติกรรม K-C หนึ่ง

เดียวคือสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมส�ำเร็จของเรำ 

ล

  
บุคลากรของเรา

เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อบุคลากรของเรา การปฏิบัติกับบุคคลอื่นอย่าง
ยุติธรรมและปฏิบัติตาม K-C Behaviors เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัว
เรา

กำรให้ควำมส�ำคัญกับ
ควำมหลำกหลำยและกำร
ยอมรับควำมหลำกหลำย

กำรจัดกำรกรณีผล
ประโยชน์ทับซ้อน

กำรติดต่อสื่อสำรกับ
ภำยนอก
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จุดแข็งของเราอยู่ที่บุคลากรที่มีความสามารถและ
ความหลากหลายของบุคลากรของเรา

เรำมีควำมรบัผิดชอบรว่มกันในกำรสง่เสริม
สถำนทีท่�ำงำนทีใ่หเ้กยีรตแิละเคำรพควำม
หลำกหลำยซึง่พัฒนำบุคลำกรและชว่ยใหเ้รำ
บรรลศัุกยภำพสูงสดุในฐำนะบุคคลและใน
ฐำนะบรษัิท 

กำรให้ควำมส�ำคญักบัควำมหลำกหลำยและกำรยอมรับควำม
หลำกหลำย

การให้ความส�าคัญกับความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย การจัดการกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน การติดต่อสื่อสารกับภายนอก

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำยกย่องในควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำย
ของแต่ละคน และเสนอและยอมรบัมุมมองท่ีแตกตำ่ง

• เรำรกัษำสถำนทีท่�ำงำนทีใ่ห้เกียรตกินัและไมย่อมรบักำร
ล่วงละเมดิหรอืกำรข่มเหงรงัแกไม่ว่ำในรปูแบบใด เรำ
พยำยำมท�ำให้พนกังำนทกุคนรู้สึกว่ำไดร้บักำรยอมรบั

• เรำตดัสินใจว่ำจ้ำงพนักงำนโดยพิจำรณำจำกคณุสมบัติ
และควำมรูค้วำมสำมำรถทีเ่หมำะสมกบัต�ำแหนง่งำน

• เรำไม่เลือกปฏิบติับนพ้ืนฐำนของคณุสมบตัหิรือกจิกรรมท่ี
ไดร้บัควำมคุม้ครอง โดยตอ้งสอดคล้องกบันโยบำย K-C 
ของเรำ

• เรำเคำรพในสิทธิของกำรมเีสรภีำพในกำรสมำคม
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พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท�ำหรือกำรตดัสินใจทีท่�ำให้เกิด 
หรอืดเูหมอืนว่ำท�ำให้เกิดผลประโยชนท์บัซ้อนกบั K-C

• เรำตอ้งไมใ่ช้ต�ำแหนง่กำรงำนของเรำที ่K-C เพ่ือผล
ประโยชนส่์วนตวัทีไ่ม่เหมำะสม

• เรำตอ้งไมน่�ำทรพัยำกรหรอือิทธิพลของ K-C ไปใช้อย่ำงไม่
เหมำะสม เพรำะแมแ้ต่กำรถกูมองว่ำอำจมผีลประโยชน์ทับ
ซอ้น กอ็ำจส่งผลตำมมำในเชิงลบ

• เรำเข้ำใจว่ำผลประโยชนทั์บซอ้นอำจรวมถงึ: 

 » กำรท�ำงำนกบัญำตพ่ีินอ้งที ่K-C 

 » มญีำติพ่ีนอ้งท�ำงำนให้แกบ่รษัิทผู้จ�ำหน่ำยหรอืลูกคำ้
ของ K-C

 » กำรท�ำงำนอ่ืนหรอืให้ค�ำปรกึษำนอก K-C

 » กำรเป็นเจ้ำของผลประโยชน์ทำงกำรเงนิในบรษัิทผู้
จ�ำหนำ่ยหรอืลูกคำ้ของ K-C

• เรำจะศึกษำนโยบำยผลประโยชนทั์บซอ้นเพ่ือดตูวัอย่ำงและ
แนวทำงเพ่ิมเติมอ่ืนๆ

• เมือ่มกีรณผีลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเปน็ไปไดเ้กดิข้ึน เรำจะเปิด
เผยข้อมูลนีต้อ่หัวหนำ้ทีมทนัที และกรอกแบบฟอรม์กำร
เปดิเผยผลประโยชนท์บัซอ้นให้สมบรูณ์

ให้ความส�าคญักบัผลประโยชนข์อง K-C เป็นอนัดบั
แรก

ไมม่กีำรกระท�ำใดของเรำทีจ่ะเป็นกำร
แทรกแซง (หรือดเูหมือนวำ่แทรกแซง) ควำม
รบัผดิชอบของเรำในกำรตดัสินใจอย่ำงเปน็ 
กลำงและปรำศจำกอคต ิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
อำจเกิดขึน้เม่ือผลประโยชนส์ว่นตัวหรอืควำม
สมัพันธท์ำงวิชำชพีทบัซ้อนกบัควำมรับผดิ
ชอบในงำนของเรำ หำกเรำไมจ่ดักำรผล
ประโยชนทั์บซอ้นทีอ่ำจเกดิขึน้อย่ำงระมดัระวงั 
สถำนกำรณเ์หล่ำนีอ้ำจส่งผลกระทบตอ่กำร
ตดัสินใจของเรำ ท�ำลำยควำมเชือ่ม่ันในทีม
งำนของเรำ และสรำ้งเสียหำยตอ่ช่ือเสยีง
ของ K-C 

กำรจัดกำรกรณผีลประโยชนท์บัซ้อน

การให้ความส�าคัญกับความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย การจดัการกรณผีลประโยชนท์บัซอ้นซอ้น การติดต่อสื่อสารกับภายนอก
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การติดตอ่ส่ือสารอยา่งรับผิดชอบ 

เรำเข้ำใจวำ่กำรตดิตอ่สือ่สำรกบัภำยนอก
ของเรำในทกุครัง้ส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีง
ของเรำ เรำให้ขอ้มลูทีถู่กตอ้งชดัเจนและ
ระมัดระวงัท่ีจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นควำมลบั
ใดๆ 

กำรติดตอ่สือ่สำรกบัภำยนอก

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่ำงมคีวำมรบัผิดชอบ

• เรำไม่พูดในนำมของ K-C ในส่ือสังคมออนไลน ์เว้นแต่ได้รับ
อนญุำตให้ท�ำเช่นนัน้ และเรำระบุอย่ำงชัดเจนเมือ่เรำแสดง
ควำมคิดเห็นส่วนตวัของเรำ

• เรำจะไมเ่ปดิเผยข้อมลูควำมลับหรอืขอ้มลูทีมี่กรรมสทิธิข์อง 
K-C และเรำปฏิบตัติำมแนวทำงกำรใช้ส่ือสังคมออนไลน์
ส�ำหรบัพนกังำน

• เรำจะมส่ีวนร่วมในกำรพูดตอ่สำธำรณะภำยนอกตอ่เม่ือได้
รบัอนุมตัจิำกรองประธำนให้กระท�ำกำรดงักล่ำว และเรำไม่
ยอมรบัคำ่ตอบแทนใดๆ เว้นแตไ่ดรั้บอนญุำตตำมนโยบำย
สิง่ตอบแทนพิเศษทำงธุรกจิและนโยบำยผลประโยชนทั์บซอ้น

• เมือ่ได้รบักำรติดตอ่จำกส่ือ เรำจะโอนไปยังฝำ่ยส่ือมวลชน
สัมพันธ์ และเมือ่ไดรั้บกำรตดิตอ่จำกนกัลงทนุและนกั
วิเครำะห์ เรำจะโอนไปยังฝำ่ยนักลงทนุสัมพันธ์

การให้ความส�าคัญกับความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย การจัดการกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนซ้อน การตดิตอ่ส่ือสารกบัภายนอก
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ความซื่อสัตย์ทางการเงินของ
เรา
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ในกำรด�ำเนินกำรเพ่ือสำนต่อมรดกกำรสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ เรำต้องระบุ

และจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรของเรำเพ่ือให้เรำสำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงได้อย่ำงชำญ

ฉลำด ด้วยกำรรักษำควำมถูกต้องและควำมซื่อสัตย์ในกระบวนกำรบัญชีและกำรรำยงำนของ

เรำ จะท�ำให้เรำสำมำรถตัดสินใจอย่ำงมั่นใจซึ่งช่วยให้ K-C ประสบควำมส�ำเร็จ 

เทคโนโลยีและทรัพย์สินทำงปัญญำของเรำยังเป็นสิ่งส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจของ

เรำและเป็นที่มำของข้อได้เปรียบด้ำนกำรแข่งขันของเรำ เรำทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำร

ปกป้องและป้องกันสินทรัพย์ที่มีคำ่เหล่ำนี้ของเรำ

 

Maria Henry รองประธำนอำวุโสและประธำนเจ้ำ
หนำ้ที่ฝำ่ยกำรเงิน

เรารับผิดชอบในธุรกิจของเราและอนาคตของเรา 

กำรรักษำมำตรกำร
ควบคุมภำยในที่ดี 

กำรเลือกคู่คำ้อย่ำงระมัดระวัง 
 

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์อย่ำงมี
จริยธรรม

 
กำรปกป้องข้อมูล
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พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำบนัทกึและรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินอย่ำงซ่ือสตัยแ์ละ
ถกูตอ้ง โดยปฏิบตัติำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และหลักปฏิบัติ
ทำงบัญชีทีม่ผีลบังคบัใช้

• เรำท�ำกำรตดัสินใจอย่ำงเหมำะสม, ไดรั้บกำรอนมัุตทิีจ่�ำเป็น 
และบนัทกึธุรกรรมอย่ำงถกูตอ้งโดยปฏิบติัตำมหลักปฏบัิติ
ทำงบัญชีของ K-C และค�ำแนะน�ำด้ำนกำรเงินขององค์กร

• เรำจัดกำรงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำย และเงนิทุนอ่ืนๆ ได้อยำ่ง
ถกูตอ้งและมคีวำมรบัผิดชอบ

• เรำปกปอ้งทรพัยำกรของ K-C ไม่ให้ถกูฉ้อโกง สูญเปลำ่ 
และถูกน�ำไปใช้ในทำงท่ีผิด และเรำรำยงำนกจิกรรมทีน่่ำ
สงสัยใดๆ โดยทนัที

• เรำไม่เสนอส่วนลดจ�ำนวนมำก, ให้ค�ำมัน่ว่ำจะอนญุำตใหมี้
กำรส่งคนืผลิตภัณฑ์ หรือส่งเสริมให้ซือ้ผลิตภัณฑ์มำกกวำ่ท่ี
จ�ำเป็นส�ำหรับกำรจ�ำหนำ่ยตอ่

• เรำปฏิบตัติำมนโยบำยดำ้นกำรเดนิทำงและค่ำใช้จ่ำยเม่ือสง่
หรอือนมุตัคิ�ำขอเบกิคนืคำ่ใช้จ่ำย

• เรำเก็บรกัษำและก�ำจัดทิง้บนัทกึข้อมลูของ K-C โดยเป็นไป
ตำมก�ำหนดกำรเกบ็รกัษำบนัทกึข้อมลูขององคก์ร

เราแตล่ะคนมบีทบาทส�าคัญ 

เมือ่รว่มมอืกัน เรำจะสำมำรถปกป้อง
สนิทรพัยแ์ละขอ้มลูของ K-C และด�ำเนนิกำร
ใหมั้น่ใจถงึควำมซ่ือสตัยท์ำงกำรเงินของเรำ 
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะรกัษำบันทกึขอ้มูลทำงกำรเงนิ
ทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น และยตุธิรรม และท�ำกำร
เปดิเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิในเวลำทีเ่หมำะสม 
กำรรักษำบนัทึกขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและมำตรกำร
ควบคุมภำยในจะชว่ยใหเ้รำสำมำรถตดัสนิใจ
ทำงธุรกจิได้ดแีละชว่ยให้เรำสำมำรถบรรลุขอ้
ผกูพันของเรำ

กำรรักษำมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีดี

การรักษามาตรการควบคุมภายในที่ดี การเลือกคู่ค้าอย่างระมัดระวัง การซื้อขายหลักทรัพย์อย่างมีจริยธรรม การปกป้องข้อมูล
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พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำด�ำเนนิธุรกิจกบัซพัพลำยเออรแ์ละลูกคำ้ทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรด�ำเนนิธุรกจิทีช่อบดว้ยกฎหมำยเทำ่นัน้

• เรำท�ำกำรตรวจสอบสถำนะกจิกำรอย่ำงเหมำะสมกับ
ซพัพลำยเออรแ์ละลูกคำ้ท่ีมุง่หวัง กอ่นท่ีจะเข้ำท�ำสัญญำกนั 
และเรำปฏิบตัติำมนโยบำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรตอ่ต้ำน
กำรทุจรติ และนโยบำยว่ำดว้ยบคุคลภำยนอกของเรำ

• เรำรำยงำนทนัทเีมือ่พบเห็นกำรจ่ำยเงนิใดๆ ทีด่ผิูดปกติ
หรอืสัญญำณใดๆ ทีช้ี่ให้เห็นว่ำซัพพลำยเออร์หรอืลูกค้ำอำจ
มส่ีวนเกีย่วข้องในกำรด�ำเนนิกำรทีผิ่ดกฎหมำย ตัวอยำ่ง 
ไดแ้ก่:

 » มคี�ำสัง่ซือ้ กำรซือ้หรอืกำรช�ำระเงนิท่ีผิดปกติ

 » โครงสรำ้งข้อตกลงมคีวำมซบัซอ้นผิดปกติ

 » มกีำรโอนเงนิผิดปกติ

• เรำมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัติำมกฎหมำยและข้อบงัคบัว่ำดว้ยกำร
ตอ่ตำ้นกำรฟอกเงนิ กำรทจุรติ และกำรจัดหำเงนิทนุใหแ้ก่
กำรก่อกำรรำ้ยทีม่ผีลบังคบัใช้

เราด�าเนนิธรุกิจกบัซัพพลายเออร์และลูกค้าทีม่ชีือ่
เสียงทีด่เีทา่นัน้

เรำรู้จักซพัพลำยเออรแ์ละลกูคำ้ของเรำ และ
หลีกเลีย่งทีจ่ะมสีว่นเกีย่วขอ้งกับกจิกรรมผดิ
กฎหมำยใดๆ (แมโ้ดยรู้เทำ่ไมถึ่งกำรณ)์ เรำ
ภมูใิจในชือ่เสียงของเรำและเรำด�ำเนนิงำน
กับซพัพลำยเออร์และลกูคำ้ทีมุ่ง่ม่ันจะด�ำเนนิ
ธรุกิจอยำ่งมีจรยิธรรมเทำ่นัน้

กำรเลือกคูค่ำ้อยำ่งระมัดระวงั

การรักษามาตรการควบคุมภายในที่ดี การเลือกคู่ค้าอย่างระมัดระวัง การซื้อขายหลักทรัพย์อย่างมีจริยธรรม การปกป้องข้อมูล
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พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำไม่เคยซือ้หรอืขำยหลักทรพัย์โดยอิงตำมข้อมลูท่ีส�ำคญั
ซึง่ไมเ่ปดิเผยต่อสำธำรณะ หรอืทีเ่รยีกว่ำ ข้อมลูภำยในท่ี
อำจท�ำให้รำคำหลักทรพัย์ข้ึนหรอืลง

• เรำไม่ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้อ่ืนในเร่ืองกำรซ้ือหรอืขำยหลักทรัพย์
ของบริษัทใดๆ ในขณะทีม่ข้ีอมลูส�ำคญัทีไ่ม่เปดิเผยตอ่
สำธำรณะ

• เรำปกปอ้งข้อมลูควำมลับท่ีไมเ่ปดิเผยต่อสำธำรณะของ 
K-C และเปดิเผยให้พนกังำน K-C อ่ืนทรำบข้อมลูตำมหลกั
ควำมจ�ำเปน็ท่ีจะตอ้งทรำบเทำ่นัน้

• เรำไม่แบง่ปนัข้อมลูส�ำคัญทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะนอก 
K-C เว้นแตไ่ด้รบักำรปกป้องตำมกฎหมำย เช่น ข้อตกลง
ลับ

• เรำปฏิบตัติำมนโยบำยกำรซือ้ขำยหลักทรพัย์โดยใช้ขอ้มูล
ภำยในของเรำ เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจว่ำเมือ่ใดและภำยใต้
สถำนกำรณใ์ดท่ีเรำสำมำรถซือ้ขำยหุ้นได้

เราเคารพกฎหมายดา้นการเงินในทัว่โลก

ในกำรท�ำงำนของเรำ เรำอำจไดท้รำบขอ้มลูท่ี
ส�ำคัญซึง่ไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะซึง่เกีย่วกับ 
K-C หรอืบรษัิทตำ่งๆ ทีเ่รำท�ำธรุกจิด้วย เรำ
จะไมเ่ปิดเผยหรือน�ำขอ้มูลนีไ้ปใชโ้ดยเป็นกำร
ละเมิดนโยบำยหรอืกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรซือ้
ขำยหลักทรพัย์โดยใชข้อ้มูลภำยในของ K-C 
เรำพยำยำมทีจ่ะรกัษำช่ือเสยีงของ K-C ใน
ฐำนะบรษัิททีไ่วว้ำงใจได้วำ่จะท�ำธรุกจิอย่ำง
ซือ่สัตย ์ในทุกๆ ทีท่ี่เรำเขำ้ไปด�ำเนนิธุรกจิ 

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยอ์ยำ่งมจีริยธรรม

การร้องเรียน ถามค�าถาม ขอค�าตอบ 
อีเมล: KCHelpLine@kcc.com  |  เว็บ: www.KCHelpLine.com  | โทรศัพท์: 1.844.KCHELP1
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เทคโนโลยสีารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์

เรำเป็นผูด้แูลทรัพยำกรทำงเทคโนโลยี
ของ K-C ทีมี่ควำมรบัผิดชอบ เทคโนโลยี
สำรสนเทศของเรำมคีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่
ตอ่กำรปฏบิตังิำนของเรำ และชว่ยให้เรำ
สำมำรถด�ำเนนิกำรอย่ำงมปีระสิทธภิำพมำก
ขึน้เพ่ือใหบ้รรลุเปำ้หมำยทำงธรุกิจของเรำ 
ทรพัยำกรเหล่ำนีเ้ปน็ของ K-C และเรำน�ำมำ
ใชอ้ยำ่งปลอดภยัและมคีวำมรบัผดิชอบเพ่ือ
ปกปอ้งทรพัยำกรจำกภยัคกุคำมด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงไซเบอรแ์ละควำมเสีย่งต่ำงๆ

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำใช้ฮำรด์แวร์ ซอฟตแ์วร์ และบรกิำรดำ้นไอทอ่ืีนๆ  
แตเ่ฉพำะที ่K-C อนมัุตใิห้ใช้ได้

• เรำใช้วิจำรณญำณทีด่เีมือ่ใช้ทรพัยำกรทำงเทคโนโลยท่ีี
บรษัิทจัดหำให้ และปอ้งกันมใิห้มกีำรเข้ำถงึข้อมลูของ  
K-C ทีไ่มไ่ด้รบัอนญุำตโดยปฏิบตัดัิงนี้

 » รกัษำควำมปลอดภัยของฮำร์ดแวรแ์ละพ้ืนทีจั่ดเกบ็
ข้อมลู

 » ใช้รหัสผ่ำนท่ีคำดเดำไดย้ำก และไม่เปดิเผยรหัสผำ่นแก่
ผู้ใด

 » ทรำบถงึสัญญำณทีบ่ง่ช้ีฟชิชิง่และกำรแจ้งเตอืนจำก
ฝำ่ยไอที

 » อ้ำงอิงนโยบำยดำ้นไอทีของบรษัิทเพ่ือรบัค�ำแนะน�ำเพ่ิม
เตมิ

• เรำจะไมน่�ำทรพัยำกรด้ำนไอทขีอง K-C ไปใช้ในกำรตดิต่อ
ส่ือสำรทีไ่มเ่หมำะสมหรอืเข้ำถึงไซตท์ีไ่ม่เหมำะสม ผิด
กฎหมำย หรอืลำมกอนำจำร

• เรำจ�ำกดักำรใช้งำนอีเมลและอินเทอรเ์นต็ของ K-C เพ่ือจดุ
ประสงคส่์วนตัวให้นอ้ยทีสุ่ด

กำรปกปอ้งขอ้มูล

การรักษามาตรการควบคุมภายในที่ดี การเลือกคู่ค้าอย่างระมัดระวัง การซื้อขายหลักทรัพย์อย่างมีจริยธรรม การปกป้องข้อมูล
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พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ครองข้อมลูและควำม
เปน็ส่วนตวั

• เรำจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบคุคลอย่ำงปลอดภัยและเหมำะสม 

• เรำรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคลและน�ำไปใช้เพ่ือจุดประสงค์ทำง
ธุรกิจทีช่อบด้วยกฎหมำยเทำ่นัน้ และปฏบิตัติำมนโยบำย
ควำมเปน็ส่วนตัวของเรำ

• เรำแบ่งปนัข้อมูลส่วนบคุคลภำยในองคก์ร K-C เทำ่นัน้  
โดยค�ำนงึถงึหลักควำมจ�ำเปน็ต้องทรำบ

• เรำด�ำเนนิกำรให้แนใ่จว่ำบคุคลภำยนอกของเรำปฏิบติัตำม
มำตรฐำนกำรปกปอ้งข้อมูลและกำรรักษำควำมปลอดภยั
ของ K-C

• เรำเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตำมท่ีอธิบำยไว้ใน
ก�ำหนดกำรเก็บรกัษำบนัทกึข้อมลูขององคก์รของเรำ  
จำกนัน้จึงท�ำลำยทิง้อย่ำงปลอดภัย

การปกปอ้งขอ้มูลและความเปน็ส่วนตัว

เรำมีควำมโปร่งใสเกีย่วกบัวธิกีำรจดักำร
ขอ้มลูและเคำรพควำมเปน็ส่วนตวัของ
พนกังำน ผูบ้ริโภค และคูค่ำ้ของเรำ  
ซึง่แบง่ปนัขอ้มูลสว่นบคุคลกบัเรำ ขอ้มลูสว่น
บคุคลมคี�ำจ�ำกดัควำมไวอ้ยำ่งกว้ำงๆ  
และรวมถงึขอ้มูลสว่นบคุคล เชน่ ช่ือ,  
ทีอ่ยู่และเพศ; ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เชน่  
รำยละเอยีดขอ้มูลเงนิเดอืนและบัตรเครดติ; 
และขอ้มูลตวัระบุทำงออนไลน ์เรำจัดกำร
ขอ้มลูนีอ้ยำ่งรับผดิชอบและสอดคลอ้งกบั
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลและควำม
เปน็ส่วนตวั เรำสำมำรถสรำ้งควำมเชือ่มัน่
เมือ่พนกังำน ผูบ้ริโภค และคูค้่ำของเรำทรำบ
วำ่ เรำปกปอ้งควำมเปน็ส่วนตวัและควำม
ปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคลทีพ่วกเขำได้
แจง้ใหเ้รำทรำบ
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ขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัและทรัพยสิ์นทางปญัญา 

เรำปกปอ้งมลูคำ่ทำงธรุกิจของขอ้มูลที่
เปน็ควำมลบัและทรพัยสิ์นทำงปัญญำของ
เรำ และจดักำรสิง่เหล่ำนีอ้ยำ่งระมดัระวงั 
นอกจำกนี ้เรำยงัปกป้องและเคำรพในขอ้มูล
ทีเ่ป็นควำมลบัและทรัพย์สนิทำงปัญญำของ
บคุคลภำยนอก รวมถงึคู่แขง่ ซพัพลำยเออร์ 
และลูกคำ้ ขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัและทรพัยสิ์น
ทำงปัญญำของ K-C เปน็สิง่ส�ำคัญอยำ่ง
ยิง่ทีช่ว่ยใหเ้รำสำมำรถพัฒนำผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ, ดงึดูดลกูคำ้ใหม ่และรักษำขอ้ได้
เปรยีบดำ้นกำรแขง่ขนัของเรำ

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำมีควำมรบัผิดชอบในกำรรกัษำสิทธิใ์นทรพัย์สินทำง
ปญัญำของ K-C และปกปอ้งนวัตกรรมของเรำ

• เรำจัดกำรข้อมลูทีเ่ปน็ควำมลับอย่ำงระมัดระวังและหลกีเลีย่ง
กำรพูดคยุเรือ่งนีใ้นท่ีสำธำรณะ หรอืกับผู้อ่ืนทีไ่มจ่�ำเป็นต้อง
ทรำบข้อมลูนี้

• เรำน�ำทรพัย์สินทำงปัญญำของเรำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ 
K-C เทำ่นัน้ และไม่น�ำไปใช้เพ่ือประโยชนส่์วนตวั  
หรอืประโยชน์ของบคุคลอ่ืนนอกองคก์ร K-C

• เรำจะใช้หรอืแบ่งปนัทรัพย์สินทำงปญัญำของ K-C กับ
บคุคลทีอ่ยู่นอกองคก์ร K-C ต่อเมือ่มกีำรวำงมำตรกำร
ควบคุมทีเ่หมำะสม

• เรำยังรกัษำข้อมูลควำมลับไว้แมว่้ำเรำจะยุติกำรท�ำงำนให้ 
K-C แล้วกต็ำม และส่งคืนข้อมลูท่ีเปน็ควำมลับและทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำกอ่นท่ีจะออกจำกงำน

• เรำเคำรพในข้อมูลควำมลับและสิทธิใ์นทรัพย์สินทำงปญัญำ
ของบคุคลภำยนอก ซึง่รวมถงึบรรดำคูแ่ข่ง ซพัพลำยเออร์ 
และลูกคำ้ของเรำ และจะไมน่�ำข้อมูลของพวกเขำไปใชโ้ดยไม่
ไดร้บัอนญุำตตำมกฎหมำย 

• เรำปฏิบตัติำมนโยบำยกำรรกัษำข้อมูลทีเ่ปน็ควำมลับ

• เรำเข้ำใจว่ำไมมี่ข้อควำมใดในหลักจรรยำบรรณทีห้่ำมมิใหเ้รำ
รำยงำนกำรละเมดิกฎหมำยหรอืข้อบงัคบัใดๆ ตอ่เจ้ำหน้ำท่ี
ของรฐัทีเ่กีย่วข้อง

กำรปกปอ้งขอ้มูล

การรักษามาตรการควบคุมภายในที่ดี การเลือกคู่ค้าอย่างระมัดระวัง การซื้อขายหลักทรัพย์อย่างมีจริยธรรม การปกป้องข้อมูล
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ผู้บริโภคและการปฏิบัติงาน
ของเรา
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เรำเชื่อมั่นว่ำควำมซื่อสัตย์และกำรเป็นที่ไว้วำงใจได้จะสรำ้งควำมสัมพันธ์อันยำวนำน

กับผู้บริโภค ลูกค้ำ ซัพพลำยเออร์ และคู่ค้ำของเรำ ข้อตกลงที่ยุติธรรมคือ

หัวใจส�ำคัญของวัฒนธรรมของเรำ ในทุกสถำนกำรณ์ เรำมุ่งมั่นที่จะแข่งขันอย่ำงยุติธรรมและ

มีควำมรับผิดชอบ เรำไม่เคยเสนอหรือยอมรับกำรจ่ำยเงินหรือรำงวัลจูงใจใดๆ ที่ต้องกำรจะ

โน้มน้ำวให้เรำตัดสินใจทำงธุรกิจอย่ำงไม่เหมำะสม

ไม่มีผลลัพธ์ทางธุรกิจใดที่ควรค่าต่อการยอมแลกมาด้วยการต้องสูญ
เสียความซื่อสัตย์ของเรา

กำรแข่งขันอย่ำงยุติธรรม

กำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

กำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้สินบน 

กำรให้หรือรับสิ่งตอบแทนพิเศษทำงธุรกิจ 

กำรท�ำธุรกิจทั่วโลก

กำรตลำดและกำรโฆษณำอย ่
ำงมีควำมรับผิดชอบ
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เราแขง่ขนัอยา่งเอาจริงเอาจงัรวมทัง้ท�าการตดัสิน
ใจอย่างเปน็อิสระ 

เรำปฏิบตัติอ่ลกูค้ำและซพัพลำยเออร์ของ
เรำอย่ำงยตุธิรรม และรับผดิชอบตอ่กำร
แขง่ขันทีอ่สิระและยตุธิรรม เรำกอ่ตัง้ข้ึนบน
ฐำนควำมเชือ่ท่ีวำ่ กำรยึดมัน่ในค่ำนยิม K-C 
ของเรำจะรบัรองถงึกำรมขีอ้ไดเ้ปรียบดำ้น
กำรแข่งขนั ซ่ึงสง่ผลให้ผลติภณัฑม์นีวตั
กรรมและมคุีณภำพสงูในรำคำท่ีแขง่ขนัได้ 

นีเ่ป็นรปูถำ่ยเพียงภำพเดียวทีผู่ก่้อตัง้ Kimberly-Clark ทัง้สีค่นถำ่ยรปูรว่มกนั 
เรยีงตำมเขม็นำฬิกำจำกดำ้นบนซ้ำยคอื: Charles B. Clark, Frank C. Shattuck, 
Havilah Babcock และ John A. Kimberly

กำรแข่งขนัอย่ำงยตุธิรรม
พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำไม่แนะน�ำหรอืมส่ีวนรว่มในกำรกระท�ำ กำรท�ำควำมเข้ำใจ 
หรอืข้อตกลงใดๆ ทีพ่ยำยำม หรือสำมำรถจ�ำกดักำรแขง่ขนั

• เรำหลีกเล่ียงกำรตดิตอ่หรอืพูดคยุในทกุรูปแบบกบัคูแ่ขง่ ซึง่
อำจท�ำให้ถกูมองว่ำกระท�ำกำรอย่ำงไม่เหมำะสม และเรำไม่เปิด
เผยหรอืพูดคยุหำรอืเกีย่วกบัข้อมลูทีล่ะเอียดอ่อนในแงก่ำร
แข่งขันเปน็อันขำด หำกเรำตอ้งเผชิญสถำนกำรณด์งักลำ่ว 
เรำจะรบียุตสิถำนกำรณ์นัน้โดยทันทอีย่ำงชัดเจนและแจง้ให้
ฝำ่ยกฎหมำยทรำบทนัที

• เรำจะใช้, ไดม้ำ, ยอมรับ หรอืได้รบัข้อมลูท่ีทำง K-C มีสิทธิท์ี่
จะไดร้บัเทำ่นัน้

• เรำไม่ฉกฉวยประโยชนจ์ำกต�ำแหน่งทำงกำรตลำดของเรำ

• ดงัทีอ่ธิบำยไว้ในนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงยุตธิรรมของเรำ 
เรำส่งค�ำขอเพ่ือกำรพิจำรณำอนมัุติล่วงหน้ำกอ่นทีจ่ะ

 » ท�ำกำรตดิตอ่ในเรือ่งเก่ียวกบัธุรกจิกบับรรดำคูแ่ขง่  
รวมถึงกำรประชุมของสมำคมกำรคำ้

 » พิจำรณำทีจ่ะจ�ำกดัวิธีกำร สถำนที ่เวลำ หรอืลูกคำ้หรอื
ตวัแทนจ�ำหน่ำยทีจ่�ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์ของเรำ

 » ก�ำหนดเงือ่นไขกำรขำยผลิตภัณฑ์ของ K-C โดยต้องสัง่
ซือ้ผลิตภัณฑ์อ่ืนของ K-C ดว้ย

 » น�ำส่วนลดหรอืกลยุทธ์ต่ำงๆ มำใช้ซึง่ปฏิบตัติอ่ลกูค้ำแตก
ตำ่งกัน

การให้หรือรับสิ่งตอบแทน
พิเศษทางธุรกิจ

การตลาดและการโฆษณา
อย่างมีความรับผิดชอบ

การติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

การแข่งขันอย่าง
ยุติธรรม

การป้องกันการทุจริตและการ
ให้สินบน การท�าธุรกิจทั่วโลก
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มาตรฐานจรยิธรรมขัน้สูงสุด

K-C ปฏบิตัติำมมำตรฐำนจริยธรรมขัน้สูงสดุ
เมือ่ด�ำเนนิธรุกจิกบัเจ้ำหนำ้ท่ีของรฐั เรำไมใ่ช้
ทำงลัดใดๆ และเรำจะเปิดเผยอยำ่งโปร่งใส
เสมอเมือ่ตดิตอ่กบัเจำ้หน้ำทีข่องรัฐ เรำ
ปฏบิตัติำมกฎหมำยของประเทศ กฎหมำย
ของรฐั และกฎหมำยทอ้งถิน่เม่ือเกีย่วขอ้งกบั
นโยบำยสำธำรณะ และเม่ือท�ำกำรพัฒนำและ
รกัษำควำมสมัพันธก์บัเจำ้หนำ้ท่ีของรฐั

กำรติดตอ่กบัเจ้ำหนำ้ท่ีของรฐั

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำไม่เสนอ ให้สัญญำ ด�ำเนนิกำร หรอือนุมตักิำรใหข้องมี
คำ่แก่เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐทีไ่มส่อดคล้องกบัหลักจรรยำบรรณ
และนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทุจรติของเรำ

• เรำจะปรกึษำฝำ่ยกฎหมำยกอ่นทีจ่ะด�ำเนนิธุรกจิใดๆ กบัเจำ้
หนำ้ท่ีของรฐั ซึง่อำจรวมถงึกำรด�ำเนนิงำนกบัองคก์รอยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของรฐั เช่น โรงพยำบำล มหำวิทยำลยั 
สำยกำรบนิ และกจิกำรสำธำรณปูโภค

• เมือ่เรำด�ำเนนิกำรกบัเจ้ำหนำ้ท่ีของรฐั เรำจะใช้ควำม
ระมัดระวังเป็นพิเศษเพ่ือปฏิบตัติำมข้อผูกพันตำมสัญญำ
ของเรำ

• เรำไม่ตดิตอ่เจ้ำหนำ้ท่ีของรฐัเพ่ือโนม้นำ้วนโยบำยสำธำรณะ
ส�ำหรบั K-C เว้นแตเ่รำไดร้บัอนมัุตล่ิวงหนำ้จำกฝำ่ย
กฎหมำยแล้ว

• เรำประสำนงำนอย่ำงเตม็ทีก่บัฝำ่ยตรวจสอบและฝำ่ย
สืบสวนสอบสวนทัง้หมดของรฐับำล

• เรำแต่ละคนมสิีทธิท่ี์จะเข้ำรว่มขัน้ตอนทำงกำรเมอืงใน
เวลำส่วนตวัและโดยคำ่ใช้จ่ำยส่วนตัวของเรำ แตต่อ้ง
ไมน่�ำทรพัยำกรของ K-C ไปใช้เพ่ือจุดประสงคห์รอืกำร
สนบัสนนุทำงกำรเมอืงเว้นแตไ่ด้รบัอนมัุตจิำกฝำ่ยกฎหมำย

เจา้หนา้ทีข่องรฐั

มคี�ำจ�ำกดัควำมอยำ่งกวำ้งๆ ได้แก ่ขำ้รำชกำร
และลกูจำ้งของรัฐบำลกลำง รฐับำลของประเทศ 
รฐับำลของรฐัหรือรฐับำลในท้องถิน่ เช่น เจำ้หน้ำที่
ศุลกำกรและเจ้ำหนำ้ทีภ่ำษี นอกจำกนี ้ยังรวมถึง
พนกังำนของหนว่ยงำนของรฐั หรือองคก์รทีร่ฐัเป็น
เจำ้ของ เชน่ โรงพยำบำลและมหำวิทลยัของรัฐ ใน
บำงประเทศ ค�ำจ�ำกดัควำมอำจรวมถงึสมำชกิใน
ครอบครวัของเจ้ำหนำ้ท่ีของรฐัดว้ย

การให้หรือรับสิ่งตอบแทน
พิเศษทางธุรกิจ

การตลาดและการโฆษณา
อย่างมีความรับผิดชอบ

การติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

การแข่งขันอย่าง
ยุติธรรม

การป้องกันการทุจริตและการ
ให้สินบน การท�าธุรกิจทั่วโลก
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ความไวว้างใจ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

ควำมสัมพันธ์ทำงธรุกิจของเรำวำงอยูบ่นพ้ืน
ฐำนของควำมไว้วำงใจ ควำมโปรง่ใส และ
ควำมรับผดิชอบ เรำหำ้มมิใหม้กีำรใหส้นิบน
แกรั่ฐบำลและภำคเอกชน ในขอ้ตกลงทำง
ธรุกิจทัง้หมดในทกุประเทศทัว่โลก กำรชนะ
โครงกำรประมูลทำงธุรกจิอยำ่งยตุธิรรมและ
ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ของเรำ  
ถอืเป็นแนวทำงของ K-C

กำรป้องกนักำรทจุรติและกำรให้สนิบน

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำไม่เคยเสนอหรอืสัญญำว่ำจะจัดหำ หรอืส่งมอบของมี
คำ่ใดๆ ให้แก่บคุคลใด เพ่ือให้มีข้อไดเ้ปรยีบทำงธุรกิจ ดัง
ทีอ่ธิบำยไว้ในหลักจรรยำบรรณและนโยบำยตอ่ตำ้นกำร
ทจุรติของเรำ

• เรำห้ำมมใิห้มีกำรจ่ำยเงนิคำ่อ�ำนวยควำมสะดวกแมเ้พียง
เล็กน้อย ซึง่เปน็กำรจ่ำยเงนิให้แกเ่จ้ำหนำ้ทีข่องรฐัให้
ปฏิบตัหินำ้ทีง่ำนธุรกำร เช่น กำรออกใบอนญุำต เว้นแต่ใน
กรณีพิเศษเมือ่เรำตกอยู่ในควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภัย

• เรำตรวจสอบกบัหัวหนำ้ทีมหรอืฝำ่ยกฎหมำยเพ่ือท�ำควำม
เข้ำใจถงึข้ันตอนกำรตรวจสอบสถำนะกจิกำรทีจ่�ำเป็น 
กอ่นทีจ่ะว่ำจ้ำงบคุคลภำยนอก และเรำปฏิบัตติำมขัน้ตอน
กำรจัดซือ้จัดจ้ำงของเรำ กำรตอ่ตำ้นกำรทุจรติ และ
นโยบำยส�ำหรับบคุคลภำยนอก

• เรำไม่ขอให้บคุคลภำยนอกกระท�ำกำรใดๆ ท่ีเรำถกูสัง่ห้ำม
มใิห้กระท�ำ

• เรำจัดเกบ็บนัทึกข้อมลูท่ีครบถว้นและมรีำยละเอียดเกีย่ว
กบัธุรกรรมทัง้หมดทีด่�ำเนินกำรกับบคุคลภำยนอกตำม
ก�ำหนดกำรเก็บรกัษำบนัทกึข้อมลูขององคก์รของเรำ

• เรำไม่ให้สิง่ตอบแทนพิเศษทำงธุรกิจ ซึง่ได้แก ่ของขวญั
และกำรเล้ียงรับรอง แก่เจ้ำหนำ้ท่ีของรฐั หรอืครอบครวั
ของพวกเขำเว้นแตเ่ปน็ไปตำมนโยบำยสิง่ตอบแทนพิเศษ
ทำงธุรกจิและกำรตอ่ตำ้นกำรทุจรติ และไดก้รอกแบบ
ฟอรม์กำรเปดิเผยส่ิงตอบแทนทำงธุรกจิ

การให้หรือรับส่ิงตอบแทน
พิเศษทางธุรกิจ

การตลาดและการโฆษณา
อย่างมีความรับผิดชอบ

การติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

การแข่งขันอย่าง
ยุติธรรม

การป้องกันการทุจริตและการ
ให้สินบน การท�าธุรกิจทั่วโลก
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กำรให้หรอืรับสิง่ตอบแทนพิเศษทำงธรุกจิ

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำไม่ให้หรอืไมข่อสิง่ตอบแทนพิเศษทำงธุรกิจ เพ่ือให้อกีฝำ่ย
หนึง่รูสึ้กว่ำมข้ีอผูกพันทีจ่ะต้องท�ำบำงส่ิงเปน็กำรตอบแทน

• เรำจ�ำกดักำรให้หรอืรับสิง่ตอบแทนพิเศษทำงธุรกิจไวเ้ฉพำะ
สิง่ทีเ่หมำะสมและมเีหตุผลสมควรภำยใตส้ถำนกำรณ์นัน้ๆ 
และหลีกเล่ียงกำรให้หรือรบัของขวัญจำกบคุคลหรอืบรษัิท
เดมิบ่อยเกนิไป โดยเปน็ไปตำมหลักจรรยำบรรณและนโยบำย
ว่ำดว้ยสิง่ตอบแทนพิเศษทำงธุรกจิของเรำ

• เรำตรวจสอบให้แนใ่จว่ำ สิง่ตอบแทนพิเศษทำงธุรกจิท่ีได้ให้
ไปหรือรบัมำนัน้เปน็ไปตำมนโยบำยว่ำดว้ยสิง่ตอบแทนพิเศษ
ทำงธุรกจิของเรำ และเรำตอ้งขออนมุตั ิ(หำกจ�ำเป็น) โดย
กำรกรอกแบบฟอรม์กำรเปดิเผยส่ิงตอบแทนพิเศษทำงธรุกจิ

• เรำไม่เสนอ ให้สัญญำ ด�ำเนนิกำร หรอือนุมตักิำรใหข้องมีคำ่
แกเ่จ้ำหนำ้ท่ีของรฐัท่ีไมส่อดคล้องกบัหลักจรรยำบรรณและ
นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติของเรำ

• เรำไม่ให้หรอืรับเงนิสดหรอืสิง่เทียบเทำ่เงนิสดเปน็อันขำด 
เช่น เช็ค ธนำณัต ิหรอืบัตรของขวัญ 

• ถำ้เรำจะท�ำกำรบรจิำคเงนิ เรำจะท�ำเช่นนัน้โดยสอดคล้อง
กบันโยบำย K-C เพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมกำรกศุลทีช่อบด้วย
กฎหมำย มใิช่เปน็ส่วนหนึง่ของกำรแลกเปล่ียนผลประโยชน์
กนั

การสร้างความสัมพันธอ์ย่างมจีริยธรรม 

สิง่ตอบแทนพิเศษทำงธรุกิจ ซึง่ได้แก่  
ของมีคำ่ เชน่ ของขวญั กำรเลีย้งอำหำร 
หรอืกำรเลีย้งรับรอง จะชว่ยเสริมสรำ้ง
ควำมสัมพันธ์ในกำรท�ำงำนของเรำกบัคูค้่ำ 
แตเ่รำหลกีเลีย่งแมเ้พียงกำรถกูมองวำ่  
กำรตัดสนิใจทำงธรุกิจของเรำอำจอยูบ่น
พ้ืนฐำนของสิง่ตอบแทนพิเศษทำงธรุกจิ 
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะชนะประมลูโครงกำรธรุกจิ
เนือ่งจำกคณุภำพของผลติภัณฑแ์ละโซลชูนั
ของเรำ เรำมกัจะยอมสูญเสยีธรุกิจไป 
แทนทีจ่ะไดม้ำดว้ยกำรจำ่ยเงนิทีไ่มถ่กูตอ้ง
เหมำะสม

การร้องเรียน ถามค�าถาม ขอค�าตอบ 
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เราท�าธรุกจิในกวา่ 175 ประเทศทัว่โลก

ในฐำนะบรษัิทระดบัโลก เรำมคีวำมรับผดิ
ชอบในกำรปฏบิติัตำมกฎหมำยและขอ้บังคบั
ทีก่�ำกบัดแูลกำรน�ำเขำ้และสง่ออกผลติภณัฑ์
ของ K-C ในทุกทีท่ีเ่รำประกอบธรุกจิ เพ่ือให้
บรรลพัุนธกจิของเรำ เรำจะตอ้งทรำบเสมอ
เก่ียวกบัสิง่ทีเ่รำก�ำลงัน�ำเขำ้และส่งออก  
และจุดหมำยปลำยทำงของสนิคำ้ของเรำ 

กำรท�ำธุรกิจทั่วโลก

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำปฏิบตัติำมมำตรกำรควบคมุดำ้นกำรส่งออก มำตรกำร
บงัคบัทำงเศรษฐกจิ กำรตอ่ตำ้นกำรคว�ำ่บำตร และ
กฎหมำยศุลกำกรทัง้หมดท่ีมผีลบงัคบัใช้

• เรำจะใช้บรกิำรจำกบคุคลภำยนอกท่ีไดร้บัอนุมตัจิำก K-C 
เทำ่นัน้ รวมถึงโบรกเกอรด้์ำนศุลกำกรและผู้ให้บรกิำรระบบ
ลอจิสตกิส์

• เรำตรวจสอบให้แนใ่จว่ำข้อมลูทีจั่ดหำให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ศุลกำกรใดๆ หรอืตวัแทนใดๆ ท่ีเรำว่ำจ้ำงเพ่ือด�ำเนนิกำร
ในเร่ืองกำรน�ำเข้ำและกำรส่งออกของ K-C นัน้เปน็ขอ้มูลท่ี
ถกูตอ้งและเป็นควำมจริง

• เรำรำยงำนข้อกังวลใดๆ เกีย่วกบักำรจ่ำยเงนิภำษีศุลกำกร
ทีด่เูหมอืนน่ำสงสัยหรอืผิดปกติ

• เรำเก็บรกัษำบนัทกึธุรกรรมกำรน�ำเข้ำและส่งออกทัง้หมด 
โดยเปน็ไปตำมก�ำหนดกำรเกบ็รกัษำบนัทกึข้อมลูของ
องค์กร

• หำกเรำตอ้งกำรค�ำแนะน�ำเพ่ิมเติม เรำจะอ้ำงอิงมำตรกำร
ควบคุมกำรส่งออกและมำตรกำรบังคบัทำงเศรษฐกจิ  
รวมถึงคูม่อืกำรตอ่ตำ้นกำรคว�ำ่บำตร

การให้หรือรับสิ่งตอบแทน
พิเศษทางธุรกิจ

การตลาดและการโฆษณา
อย่างมีความรับผิดชอบ

การติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การท�าธุรกิจทั่วโลกการแข่งขันอย่าง

ยุติธรรม
การป้องกันการทุจริตและการ

ให้สินบน
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ความไวว้างใจและความเชือ่มัน่

ค�ำแถลงเกีย่วกับกำรตลำดและกำรโฆษณำ
ของเรำนัน้ซ่ือสตัยแ์ละไดรั้บกำรสนบัสนนุ
ดว้ยข้อเทจ็จริง เรำตอ้งไดร้บัควำมไวว้ำงใจ
และควำมเชือ่มัน่จำกผูบ้ริโภคของเรำในทกุๆ 
วนัและพยำยำมทีจ่ะรักษำมำตรฐำนสงูสดุใน
ดำ้นกำรตลำดและกำรโฆษณำผลติภณัฑ์ของ
เรำ 

กำรตลำดและกำรโฆษณำอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำปฏิบตัติำมกฎหมำยและระเบยีบข้อบังคบัดำ้นกำรตลำด
ทีเ่ก่ียวข้อง

• โฆษณำและเอกสำรส่งเสริมกำรขำยของเรำนัน้ถูกตอ้งและ
ปรำศจำกกำรกล่ำวอ้ำงท่ีเปน็เทจ็

• เรำด�ำเนนิกำรให้แนใ่จว่ำกำรท�ำกำรตลำดของเรำอยู่บนพ้ืน
ฐำนข้อเทจ็จริง

• เรำตระหนกัถึงผลทีต่ำมมำของกำรพัฒนำผลิตภัณฑใ์หม่
และบรรจุภัณฑ์ของเรำทีมี่ตอ่สิง่แวดล้อมเสมอ

• เรำปฏิบตัติำมแนวทำงดำ้นกำรโฆษณำและกำรส่งเสรมิกำร
ขำยของ K-C ท่ีเกีย่วข้องและปรกึษำฝำ่ยกฎหมำย หำกมี
ข้อสงสัย

การให้หรือรับสิ่งตอบแทน
พิเศษทางธุรกิจ

การตลาดและการโฆษณา
อย่างมีความรับผิดชอบ

การติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การท�าธุรกิจทั่วโลกการแข่งขันอย่าง

ยุติธรรม
การป้องกันการทุจริตและการ

ให้สินบน
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ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย  
และ ชุมชนของเรา
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แบรนด์ของเรำเป็นส่วนส�ำคัญในชีวิตของผู้คนในกวำ่ 175 ประเทศ ทุกๆ วัน เกือบหนึ่งในสี่ของ

ประชำกรในโลกเชื่อมั่นในแบรนด์ K-C และโซลูชันที่เรำจัดหำให้เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ สุขอนำมัย 

และคุณภำพชีวิตที่ดี เพ่ือให้บรรลุควำมรับผิดชอบของเรำ เรำมุ่งมั่นที่จะรักษำสิ่งแวดล้อมให้

ยั่งยืน สนับสนุนชุมชนของเรำ รักษำที่ท�ำงำนให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และรับรองควำม

ปลอดภัยและคุณภำพของผลิตภัณพ์ เรำก�ำหนดมำตรฐำนที่สูงเช่นเดียวกันนี้จำกคู่ค้ำของเรำ 

ซึ่งทัดเทียมมำตรฐำนของเรำเอง 

  
ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย  
และ ชุมชนของเรา

ทุกส่ิงที่เราด�าเนินการนั้นมีแรงจูงใจมาจากวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการจะ
เป็นผู้น�าโลก ในปัจจัยพ้ืนฐานที่จ�าเป็นเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น 

ควำมมุ่งมั่นต่อควำมยั่งยืน
 

กำรรับรองควำมปลอดภัยในที่ท�ำงำน
 

กำรส่งมอบผลิตภัณฑท์ี่มีคุณภำพ 

กำรว่ำจ้ำงซัพพลำยเออร์ 
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การปกปอ้งส่ิงแวดล้อมและและสร้างผลกระทบทีด่ี
ตอ่สังคม

เรำเคำรพในหลักกำรทำงสงัคมระหวำ่ง
ประเทศทีมุ่ง่เปำ้หมำยทีจ่ะสง่เสริมและ
ปกปอ้งสทิธมินุษยชน รวมทัง้ลงทนุในกำร
พัฒนำคณุภำพชวีติของผูค้นท่ีตอ้งกำร
ควำมช่วยเหลอื เรำมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิธรุกจิใน
ลักษณะทีเ่ปน็กำรปกปอ้งสิง่แวดล้อม และ
สง่เสรมิกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตอิยำ่ง
ยัง่ยนื เรำตระหนกัวำ่ ซัพพลำยเชนทีย่ัง่ยนื
จะสรำ้งมลูค่ำใหแ้กลู่กคำ้, ซพัพลำยเออร์
ของเรำ และ K-C รวมทัง้ลดควำมเสีย่งตอ่
ควำมส�ำเรจ็ทำงธรุกจิอยำ่งตอ่เนือ่งของเรำ 

ควำมมุ่งมัน่ต่อควำมยัง่ยนื

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำปฏิบตัติำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และมำตรฐำนดำ้นสิง่
แวดล้อมและด�ำเนินกำรให้แนใ่จว่ำกำรกระท�ำของเรำจะไม่
ส่งผลลบตอ่สิง่แวดล้อมหรอืชมุชนทีเ่รำเข้ำไปด�ำเนินธรุกจิ

• สนบัสนนุกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงย่ังยืน ซึง่ได้แก่ 
กำรอนรุกัษ์น�ำ้ กำรลดและกำรน�ำกลับมำใช้ประโยชน์
ใหม่หรอืกำรรีไซเคลิของเสีย และลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือน
กระจก

• เรำใช้วัสดอุย่ำงมปีระสิทธิภำพในกำรออกแบบและกำรผลติ
ผลิตภัณฑ์

• เรำตรวจสอบให้แนใ่จว่ำ ผลิตภัณฑ์และวัสดตุำ่งๆ ท่ีเรำสัง่
ซือ้นัน้มำจำกแหล่งทีม่ำทีส่ำมำรถสอบกลับ, คืนสภำพได้ 
และมีควำมยัง่ยนื

• เรำมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนษุยชนผ่ำนกำร
ปฏิบตัติำมมำตรฐำนแรงงำนของเรำ

• เรำจะปรบัปรงุชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้ทีต่อ้งกำรควำม
ช่วยเหลือผ่ำนกำรลงทนุและกำรเป็นหุ้นส่วนทำงสังคมและ
ชุมชน

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การว่าจ้างซัพพลายเออร์ความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน การรับรองความปลอดภัยในที่ท�างาน
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ความมุง่มัน่ตอ่ความปลอดภัย

เรำมุ่งมัน่ต่อมำตรฐำนสูงสดุดำ้นควำม
ปลอดภัยในกำรดูแลปกปอ้งซ่ึงกนัและกนั 
รวมท้ังกำรดแูลปกป้องคูค่ำ้ ผู้มำเยอืน  
และชมุชนของเรำ เรำทกุคนมคีวำมรับผดิ
ชอบรว่มกนัในกำรรักษำทีท่�ำงำนทีม่ัน่คง
ปลอดภัยและถกูสุขลกัษณะ รวมทัง้ในกำร
ปกปอ้งบคุลำกรและสว่นปฏิบัตงิำนตำ่งๆ 
ของเรำ 

กำรรับรองควำมปลอดภยัในทีท่�ำงำน

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำปฏิบตัติำมขัน้ตอนควำมปลอดภัยและกำรรกัษำควำม
ปลอดภัยทีม่ผีลบงัคบัใช้ และเฝำ้ระวังซึง่กนัและกนัเพ่ือให้
แนใ่จถงึควำมปลอดภัยและปอ้งกนักำรบำดเจ็บในทีท่�ำงำน

• เรำท�ำให้ควำมปลอดภัยเป็นคำ่นยิมส่วนบคุคล และใส่ใจ
ดแูลในเรือ่งควำมปลอดภัยของเรำเอง และปรบัปรุงเรือ่ง
นีอ้ย่ำงตอ่เนือ่ง 

• เรำปฏิบตัติำมขัน้ตอนทัง้หมดในกำรเข้ำและออกจำกท่ี
ท�ำงำน รวมถึงกำรสอบถำมหรือรำยงำนบคุคลทีไ่ม่มีป้ำย
ช่ือและผู้มำเยือนทีไ่มมี่ผู้ตดิตำมดแูล

• เรำมีส่วนรว่มอย่ำงกระตอืรอืรน้ในกำรซ้อมรบัมือกรณี
วิกฤตแิละกรณีควำมปลอดภัย ณ สถำนประกอบกำร
ของเรำ เพ่ือให้ทรำบว่ำเรำจะตอ้งท�ำอย่ำงไรหำกเกดิ
ภำวะฉุกเฉินข้ึน

• เรำจะไมป่ฏิบติังำนหรอืไมเ่ข้ำไปในสถำนท่ีท�ำงำนหำกตกอยู่
ภำยใต้ฤทธิข์องยำเสพตดิหรือเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล ์และ
เรำจะปฏิบตัติำมค�ำขอในกำรทดสอบสำรเสพตดิและเครือ่ง
ดืม่แอลกฮอล์หำกมข้ีอก�ำหนด

• เรำไม่กล่ำวค�ำพูดหรอืกระท�ำกำรใดๆ ทีเ่ปน็กำรคุกคำม
ดำ้นควำมมัน่คงหรือควำมปลอดภัย หรอืสรำ้งควำมกลวั 
เช่น กำรครอบครองหรือกำรใช้อำวุธในขณะอยู่ในสถำนท่ี
ของ K-C หรอืในงำนอีเวนทข์อง K-C

• หำกเกดิสถำนกำรณท์ีไ่มป่ลอดภัยใดๆ ข้ึน เรำจะรำยงำน
ตอ่หัวหนำ้ทมี หัวหนำ้ฝำ่ยควำมปลอดภัยของไซตง์ำนหรอื
ฝำ่ยรักษำควำมปลอดภัยระดับโลกของเรำทนัที

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การว่าจ้างซัพพลายเออร์ความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน การรับรองความปลอดภัยในที่ท�างาน
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การบรรลคุวามเปน็เลิศด้านกฎระเบยีบ

เรำเป็นผูน้�ำโลกในปจัจัยพ้ืนฐำนทีจ่�ำเป็นเพ่ือ
ชวีติท่ีดขีึน้ และท�ำใหผู้ค้นทัว่โลกไดม้โีอกำส
สมัผสัประสบกำรณท์ีดี่ยิง่ข้ึนจำกปจัจัยพ้ืน
ฐำนในชวีติของพวกเขำ เพ่ือท�ำตำมค�ำมัน่
ของเรำ เรำมุง่มัน่ท่ีจะผลติสนิคำ้ทีป่ลอดภยั 
มคีณุภำพสงู ในทกุแบรนดข์องเรำ ผูบ้รโิภค
ของเรำไวว้ำงใจในค�ำมัน่น้ีและเชือ่มัน่วำ่เรำ
จะจัดหำผลติภัณฑท์ีม่มีำตรฐำนสูงสดุในแง่
ควำมปลอดภยัและคณุภำพของผลติภณัฑ์ 

กำรส่งมอบผลติภัณฑท์ีมี่คณุภำพ

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำบรรลุมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัยและคณุภำพ
ทัง้หมดทีม่ผีลบังคบัใช้หรือท�ำไดดี้กว่ำนัน้

• เรำทรำบถงึนโยบำยและข้ันตอนท่ีใช้ผลบงัคบัใช้กบั
ผลิตภัณฑ์และกจิกรรมในสถำนประกอบกำรของเรำ  
เรำไม่เคยใช้ทำงลัด

• เรำปฏิบตัติำมกฎหมำยและข้อบงัคบัทัง้หมดท่ีมผีลบังคบั
ใช้และปฏิบตัติำมข้อก�ำหนดว่ำดว้ยระบบจัดกำรคณุภำพ
ของ K-C

• เรำไม่ผลิตหรอืจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ รวมถึงรำยกำร
ส่งเสรมิกำรขำยและบรกิำรตำ่งๆ ซึง่จะเปน็อันตรำย
ตอ่สุขภำพของผู้บริโภค สิง่แวดล้อม หรอืช่ือเสียงของ
แบรนด ์K-C

• ถำ้เรำเห็น ได้ยิน หรอืทรำบถงึเรือ่งใดๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบ
แงล่บต่อควำมปลอดภัย คณุภำพ หรอืกำรปฏิบตัติำมกฎ
ระเบยีบของผลิตภัณฑ์ K-C เรำจะรอ้งเรยีนและรำยงำน
เรือ่งดงักล่ำวทนัที

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การว่าจ้างซัพพลายเออร์ความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน การรับรองความปลอดภัยในที่ท�างาน
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คูค่า้ทีม่จีรยิธรรม 

เรำตอ้งพ่ึงพำบริษัทและบุคคลภำยนอก
จ�ำนวนมำกในกำรจดัหำ ผลติ และจดั
จ�ำหนำ่ยสนิค้ำภำยใตแ้บรนดข์องเรำ 
ซพัพลำยเออร ์ผู้จ�ำหนำ่ย ผูใ้หบ้ริกำร 
ตวัแทนจ�ำหน่ำย และผูผ้ลติภำยใตสั้ญญำ
ของเรำไดผ้ำ่นกำรคดัเลอืกโดยละเอียดตำม
ขัน้ตอนกำรแขง่ขันทีย่ติุธรรม เรำเปน็คูค้่ำ
กบับริษัทตำ่งๆ ทีเ่สนอมลูคำ่รวมทีด่ทีีสุ่ดและ
แบง่ปันแนวปฏบิติัทำงธรุกิจทีม่จีริยธรรม
ของเรำเทำ่นัน้ 

กำรว่ำจำ้งซพัพลำยเออร์

พันธกิจที่ส�าคัญของเรา

• เรำจะประเมนิคณุสมบติัและช่ือเสียงของซพัพลำยเอ
อรข์องเรำ และอธิบำยเหตุผลทีช้่ดเจนว่ำเหตใุดเรำจงึ
ตอ้งกำรพวกเขำ กอ่นทีจ่ะท�ำกำรคดัเลือกเข้ำมำ

• เรำคดัเลือกซพัพลำยเออรโ์ดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑท่ี์
เปน็กลำงและแนวปฏิบตัทิำงธุรกจิท่ีมจีรยิธรรม และออก
ใบส่ังซือ้หรอืสัญญำ กอ่นทีจ่ะปฏิบตังิำนหรอืส่งมอบสนิ
คำ้ใดๆ

• เรำปฏิบตัติอ่ซพัพลำยเออรข์องเรำอย่ำงซือ่สัตย์ ยุตธิรรม 
โดยเปน็ไปตำมข้อก�ำหนดในสัญญำ และรบัรองถงึกำร
ช�ำระเงนิทีต่รงเวลำ

• เรำอ้ำงอิงและปฏิบตัติำมนโยบำยกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและ
มำตรกำรควบคุมภำยในของเรำทีบั่นทกึเป็นเอกสำรไว้ใน
คูม่อื CLEAR ทีเ่กีย่วกับกำรจัดซือ้จัดจ้ำง

• ซพัพลำยเออรทั์ง้หมดของ K-C ต้องปฏิบัตติอ่พนกังำน
ของตนอย่ำงให้เกยีรตแิละสอดคล้องกบัหลักจรรยำ
บรรณของเรำ และปฏิบตัติำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และขอ้
ก�ำหนดทัง้หมดทีม่ผีลบงัคบัใช้ รวมทัง้มำตรฐำนแรงงำน
ของเรำ

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การว่าจ้างซัพพลายเออร์ความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน การรับรองความปลอดภัยในที่ท�างาน



หลักจรรยาบรรณ หลักจรรยาบรรณ

47
การร้องเรียน ถามค�าถาม ขอค�าตอบ 
อีเมล: KCHelpLine@kcc.com  |  เว็บ: www.KCHelpLine.com  | โทรศัพท์: 1.844.KCHELP1



หลักจรรยาบรรณ หลักจรรยาบรรณ

48

ดชันี
กำรเกบ็รกัษำบนัทกึขอ้มูล, 18, 23, 32, 34
กำรเคำรพ, 6, 7, 10, 46
กำรคว�ำ่บำตร, 34
กำรโฆษณำ, 36
กำรจดัซือ้จดัจำ้ง, 20, 32, 46
กำรจำ่ยเงนิคำ่อ�ำนวยควำมสะดวก, 32
กำรจำ่ยเงนิ, ท่ีไมถู่กตอ้งหรือผดิกฎหมำย, 20, 32, 34
กำรฉอ้โกง, 18
กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์โดยใชข้อ้มูลภำยใน, 21
กำรตรวจสอบสถำนะกจิกำร, 20, 32
กำรตลำด, 36
กำรตอบโต,้ 1, 3, 5, 7
กำรทจุรติ, 20, 30, 32, 33, 40
กำรบรจิำค, 33
กำรบญัช,ี 17, 18
กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ย, 18
กำรปกปอ้งขอ้มลู, 23
กำรเปดิเผย, 12, 18, 32, 33
กำรพูดกบัภำยนอก, 14
กำรรอ้งเรยีน, 1, 3, 5, 6, 7
กำรรกัษำควำมปลอดภยั, 22, 23, 42
กำรรกัษำควำมลบั, 6, 7, 21, 24
กำรเรง่ยอดขำยให้มำกกวำ่ปกติ, 18
กำรลว่งละเมดิ, 10
กำรใหส้นิบน, 30, 32
กจิกรรมทำงกำรเมอืง, 30
ขอ้กงัวล, กำรแจง้หรอืกำรทบทวน, 4, 5, 6, 7
ของขวญั, 32, 33
ขอ้มลูทำงกำรเงนิ, 18
ขอ้มลูทีเ่ปน็ควำมลบั, 14, 24
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ 42
คำ่ตอบแทน, 14, 32, 33
คณุภำพและควำมปลอดภยัของผลิตภณัฑ,์ 33, 39, 40, 44
คูแ่ขง่, 24, 28

CFI/ค�ำแนะน�ำดำ้นกำรเงนิขององค์กร, 18
ควำมรับผิดชอบ, พนกังำนและผูน้�ำ, 4, 5
ควำมปลอดภัย, 32, 39, 40, 42, 44
ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์, 22
ควำมเปน็สว่นตวั, 23
ควำมยัง่ยนื, 39, 40
ควำมหลำกหลำย, 10
เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ, 6, 24, 30, 32, 33
ซัพพลำยเออร์, 20, 24, 27, 28, 40, 46
ตวัแทนจ�ำหนำ่ย, 28, 46
ทรัพยส์นิทำงปัญญำ, 17, 24
เทคโนโลย,ี 17, 22
นกัลงทนุ, 14
น�ำเขำ้, 34
บริกำรสำยดว่น, 6, 7
บคุคลภำยนอก, 20, 23, 24, 32, 34
ผลประโยชนท์บัซ้อน, 12, 14
ผู้บริโภค, 1, 23, 24, 27, 36, 44
ฝำ่ยจริยธรรมและกำรก�ำกบัดแูล, 4, 6, 7
ฟชิชิง่, 22
ภำวะวิกฤต,ิ 42
ไมร่ะบชุือ่, 6
ยำ, 42
ลกูค้ำ, 5, 12, 20, 24, 27, 28, 32, 40
เลอืกปฏิบตั,ิ 10
ศุลกำกร, 34
สง่ออก, 34
สมำคมกำรค้ำ, 28
สว่นลด, 18, 28
สิง่แวดลอ้ม, 36, 39, 40, 44
เสรีภำพในกำรสมำคม, 10, 40
สทิธมินษุยชน, 40
สือ่, 14
สือ่สงัคมออนไลน์, 14

การร้องเรียน ถามค�าถาม ขอค�าตอบ 
อีเมล: KCHelpLine@kcc.com  |  เว็บ: www.KCHelpLine.com  |  โทรศัพท์: 1.844.KCHELP1



หลักจรรยาบรรณ หลักจรรยาบรรณ

หำกตอ้งกำรสอบถำมหรือแจง้ขอ้กังวล ให้เลอืกชอ่ง
ทำงกำรรำยงำนใดกไ็ด้ทีค่ณุรู้สกึสะดวกใจมำกทีส่ดุ 

ไมว่ำ่คุณจะเลอืกชอ่งทำงใดในกำรรำยงำน เรำจะรักษำ
ควำมลับของขอ้มูลของคณุอย่ำงเครง่ครดั:

อีเมล 
KCHelpLine@kcc.com

เวบ็ 
www.KCHelpLine.com

โทรศัพท์ 
1.844.KCHELP1  
1.844.524.3571 (U.S.) 

ส�ำหรับสมำชกิทีไ่มไ่ด้อยูใ่นสหรัฐฯ  
โปรดไปที ่www.KCHelpLine.com

จดหมาย 
Global Ethics  
& Compliance Office  
Kimberly-Clark 
351 Phelps Drive 
Irving, TX 75038 
United States

ส�ำหรับขอ้มลูเพ่ิมเตมิ  
โปรดไปทีห่นำ้แรกของ  
Ethics & Compliance  
(ฝำ่ยจรยิธรรมและกำรก�ำกับดแูล)  
ท่ี @K-C



หลักจรรยาบรรณ หลักจรรยาบรรณ

54

ความรับผิดชอบของเรา

หลกัจรรยำบรรณฉบบัลำ่สุดมเีผยแพร่ที ่@K-C
วนัท่ีออกเอกสำร กรกฎำคม 2018 © Kimberly-Clark Corporation สงวนลขิสทิธิท้ั์งหมด


