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ย่นิดีตี้อ้นรับัสู่่ป่รัะมวลัจรัรัย่าบรัรัณของเรัา

ที่่�เฮงเคล็ เรั�เปน็ที่ม่ที่่�มค่ว�มหล�กหล�ยซึ่่�งมบ่ค่ล�กรัปรัะม�ณ 53,000 คนที่ั�วโลก และที่ก่ ๆ วนั 
เรั�มค่ว�มเก่�ยวขอ้งกบัชีว่ติของผู้้ค้นหล�ยพันัล�้นคนผู้��นผู้ลติภัณัฑ์แ์ละบรักิ�รัของเรั� และวธิี่
ก�รัที่่�เรั�ใชี้ในก�รัชี�วยแก้ไขปญัห�ใหก้บัลก้ค�้ของเรั�  เรั�มผู่้ลกรัะที่บอย��งม�กต�อโลกรัอบตวั
เรั� ดังันั� น สำิ�งที่่�เรั�ที่ำ� และที่่�สำำ�คญักว��นั� นกค็อื วธิีก่�รัที่่�เรั�ที่ำ�สำิ�งต��ง ๆ จง่เปน็เรัื�องที่่�มค่ว�ม
สำำ�คญัอย��งยิ�ง

เรั�เปน็บรัษิัทัี่ที่่�มค่ว�มซึ่ื�อสำตัยส์ำจ่รัติและมม่�ตรัฐ�นที่�งจรัยิธีรัรัมสำง้ และก�รัปฏิบิตัติ�มกฎรัะเบย่บ
ต��ง ๆ เปน็และจะยงัคงเปน็สำ�วนสำำ�คญัในวธิีค่ดิัและก�รัดัำ�เนนิธีร่ักจิของเรั�เสำมอ นั�นคอืเหตผู่้ลที่่�
ที่ำ�ใหป้รัะมวลจรัรัย�บรัรัณของเรั�นั� นมค่ว�มสำำ�คญัเปน็อย��งม�ก ปรัะมวลจรัรัย�บรัรัณของเรั�
จะที่ำ�หน�้ที่่�เปน็เขม็ที่ศิสำำ�หรับัก�รักรัะที่ำ�และพัฤตกิรัรัมของเรั�และจะชี�วยนำ�ที่�งเรั�ใน
สำถ�นก�รัณท์ี่่�ซึ่บัซึ่อ้นเพัื�อชี�วยที่ำ�ใหเ้รั�ตดััสำนิใจไดัอ้ย��งถก้ตอ้งและรักัษั�ชีื�อเสำย่งที่่�ยอดัเย่�ยม
รัะดับัโลกที่่�เรั�ไดัส้ำั�งสำมม�หล�ยชีั�วอ�ยค่นกบัลก้ค�้ของเรั� กบัค้�ค�้ และชีม่ชีนที่่�เรั�ปรัะกอบ
กจิก�รั ดังันั� น ปรัะมวลจรัรัย�บรัรัณของเรั�กค็อืพัื� นฐ�นสำำ�หรับัก�รัดัำ�เนนิธีร่ักจิของเรั�

จด่ัปรัะสำงคข์องเรั�ในก�รัเปน็ผู้้ม้ห่วัใจเปน็นกับก่เบกิเพัื�อปรัะโยชีนข์องคนรั่�นหลงัเนน้ยำ��คว�ม
ที่ะเยอที่ะย�นน่� ซึ่่�งหม�ยคว�มว��เรั�ปรัะพัฤตตินอย��งมจ่รัยิธีรัรัมและดัว้ยคว�มซึ่ื�อสำตัยส์ำจ่รัติใน
ก�รัดัำ�เนนิธีร่ักจิในที่ก่ปรัะเที่ศที่่�เรั�ปรัะกอบกจิก�รั สำำ�หรับัที่ก่หน�วยธีร่ักจิและที่ก่หน�วยง�น จติ
วญิญ�ณแห�งก�รับก่เบกิและก�รัปฏิบิตัติ�มกฎรัะเบย่บต��ง ๆ นั� นไม�ไดัเ้ปน็เรัื�องที่่�ขดััแยง้กนัแต�เปน็
เรัื�องที่่�ตอ้งดัำ�เนนิก�รัควบค้�กนัไป

สำด่ัที่�้ยน่� ค��นยิมของเรั�จะถก้สำ�งต�อจ�กรั่�นสำ้�รั่�น ต�มธีรัรัมเนย่มธีร่ักจิครัอบครัวัของเรั�ที่่�เคยเปน็
ม� รั่�นหน่�งเปน็ผู้้น้ำ�โดัยก�รัที่ำ�ตนเปน็ตวัอย��งใหเ้หน็และเปน็แบบอย��งที่่�ดัส่ำำ�หรับัรั่�นต�อไป โดัยคง
ไวซ้ึ่่�งสำิ�งที่่�ที่ำ�ใหเ้รั�ปรัะสำบคว�มสำำ�เรัจ็และมเ่อกลกัษัณเ์ฉพั�ะตวัในโลก มนัข่� นอย้�กบัเรั�ที่่�จะที่ำ�
ตนเปน็แบบอย��งที่่�ดัแ่ละคำ�นง่อย้�เสำมอถง่ผู้้ท้ี่่�ไดัร้ับัผู้ลกรัะที่บม�กที่่�สำด่ัจ�กก�รักรัะที่ำ�และ
พัฤตกิรัรัมของเรั� ซึ่่�งนั�นกค็อืคนรั่�นใหม�

ดัว้ยคว�มปรั�ถน�ดั่

ซึ่โิมนน์         ค�รัส์ำเตน

กม่ภั�พันัธี์ 2565
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เมื�อผู้้ค้นนบัล�้นถอืผู้ลติภัณัฑ์ข์องเรั�ในมอืของพัวกเข�ที่ก่วนั พัวกเข�กไ็ดั้
เข�้ถง่ค��นยิมและพัฤตกิรัรัมของเรั�ดัว้ย สำิ�งน่� นำ�ม�ซึ่่�งโอก�สำอนัยิ�งใหญ�และ
คว�มรับัผู้ดิัชีอบที่่�ยิ�งใหญ�

มรัดักอนัแขง็แกรั�งและจติวญิญ�นแห�งก�รับก่เบกิของเรั�จะนำ�ที่�งเรั�บน
เสำน้ที่�งน่� ไปสำ้�ก�รัสำ�งเสำรัมิคว�มสำมัพันัธี์ มติรัภั�พั และก�รัดัแ้ลซึ่่�งกนัและกนั
อย��งแที่จ้รังิ เสำรัมิสำรั�้งก�รัดัแ้ลที่่�เปน็มรัดักตกที่อดักนัม�ของเรั�

คว�มเปน็อนัหน่�งอนัเดัย่วกนัเปน็เรัื�องสำำ�คญัที่่�อย้�ในใจของเรั� เพัรั�ะมนัคอื
พัื� นฐ�นสำำ�หรับัชีม่ชีนที่่�หล�กหล�ยของเรั� เรั�จะใชีค้ว�มซึ่ื�อสำตัยส์ำจ่รัติซึ่่�ง
เปน็แนวคดิัรั�วมกนัของเรั�เพัื�อใชีป้รัะโยชีนจ์�กพัลงัของคว�มรั�วมมอืรั�วมแรัง
กนัของเฮงเคล็อย��งเตม็ที่่� เพัื�อสำรั�้งคว�มสำมดัล่รัะหว��งก�รัก�้วไปข�้งหน�้
และก�รับก่เบกิกบัก�รัรักัษั�ไวซ้ึ่่�งธีรัรัมเนย่มของครัอบครัวัและก�รักรัะที่ำ�
อย��งรับัผู้ดิัชีอบซึ่่�งสำ�ม�รัถคงอย้�รั�วมกนัไดั้

ม�ตรัฐ�นรัะดับัสำง้ดั�้นคว�มซึ่ื�อสำตัยส์ำจ่รัติที่่�เรั�กำ�หนดัข่� นเองน่� จะชี�วยใหเ้รั�
สำ�ม�รัถดัำ�เนนิก�รัสำิ�งต��ง ๆ เพัื�อผู้ลปรัะโยชีนส์ำง้สำด่ัของเฮงเคล็และสำงัคมโดัย
รัวม เพัื�อเนน้ยำ��คว�มม่�งมั�นของเรั�ในก�รัเปน็ผู้้น้ำ�อย��งยั�งยนืและเปน็แบบ
อย่า่งทำี�ดีีใหก้บัค้นรัุน่หลังั

ค้วามซื่ื�อสู่ตั้ย่ส์ู่จุรัติ้มี
คว�มหม�ยต�อเรั�
อย่า่งไรั
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คว�ม
ซึ่ื�อสำตัย์
สู่จุรัติ้
ชุว่ย่ใหเ้รัา 
ดัำ�เนนิก�รั

ต�ม
วตั้ถุปุรัะสู่งค้์ไดี้

อย��งไรั

วธิีท่ี่่�เรั�กรัะที่ำ�ก�รัและ
ปรัะพัฤตตินเปน็แบบอย��งที่่�ดั่
ในก�รันำ�ค��นยิมและคว�มม่�ง
มั�นในก�รัเปน็ผู้้น้ำ�ของเรั�ไปสำ้�
ก�รัปฏิบิตัแิละดัำ�เนนิก�รัต�ม
วตัถป่รัะสำงคข์องเรั�

5คว�มซึ่ื�อสำตัยส์ำจ่รัติมค่ว�มหม�ยต�อเรั�อย��งไรั



ก�รักรัะที่ำ�และ
พฤต้กิรัรัมเพื�อเปน็
แบบอย่า่งแกค่้นรัุน่

หลงั
บค่คลตวัอย��งมล่กัษัณะอย��งไรั และคณ่
เคยเหน็หรัอืไม�?
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ก�รัสำ�งเสำรัมิวฒันธีรัรัมแห�งคว�มหล�กหล�ย คว�มเสำมอภั�ค และ
ก�รัรัวมไวซ้ึ่่�งคว�มหล�ยหล�ย ก�รัที่ำ�ง�นเปน็ที่ม่ และจติวญิญ�ณ
ของครัอบครัวัเปน็เสำ�หลกัที่่�สำำ�คญัของคว�มสำำ�เรัจ็ของเรั� ในสำภั�พั
แวดัลอ้มก�รัที่ำ�ง�นที่่�ยต่ธิีรัรัม ถก้สำข่อน�มยั และปลอดัภัยัเที่��นั� นที่่�บค่ล�กรั
ของเรั�จะสำ�ม�รัถบรัรัลศ่กัยภั�พัไดัอ้ย��งเตม็ที่่� น่�คอืคว�มคดิัที่่�เรั�
ตอ้งก�รัแสำดังออกและสำนบัสำนน่ที่่�เฮงเคล็ และรัวมถง่ในสำงัคมดัว้ย 
โดัยมค่นของเรั�เปน็แบบอย��งที่่�ดั่ใหก้บัคนรั่�นหลงั

บคุ้ลัากรัของเรัา
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เรัามุง่มั�นทำี�จะสู่ง่เสู่รัมิ
วฒันธรัรัมการัแสู่ดีง
ค้วามเค้ารัพนบัถุอืแลัะ
การัรัวมค้วามหลัากหลัาย่
เอาไวด้ีว้ย่กนั ซื่่�งจะชุว่ย่
ใหบ้คุ้ลัากรัของเรัา
สู่ามารัถุทำำาสู่ิ�งต้า่ง ๆ ไดี้
อย่า่งเต้ม็ทำี�ในทำกุ ๆ วนั

บคุ้ลัากรัทำี�มคี้วามหลัากหลัาย่แลัะการัรัวมค้วาม
หลัากหลัาย่เอาไวด้ีว้ย่กันของเรั� เปน็หน่�งในจด่ัแขง็ที่่�
ยอดัเย่�ยมของเรั� ซึ่่�งชี�วยใหเ้รั�ดัง่ดัด้ัและรักัษั�ไวซ้ึ่่�งคน
ที่่�มค่ว�มสำ�ม�รัถ ชี�วยสำรั�้งคว�มคดิัสำรั�้งสำรัรัค์ ชี�วย
ที่ำ�ใหเ้รั�เข�้ใจผู้้ม้ส่ำ�วนไดัส้ำ�วนเสำย่และลก้ค�้ของเรั� และม่
สำ�วนชี�วยที่ำ�ให้โลกน่� มค่ว�มยต่ธิีรัรัมม�กข่� นและเปน็โลก
ที่่�รัวมเอ�คว�มหล�กหล�ยเอ�ไวด้ัว้ยกนัม�กยิ�งข่� น 
สำำ�หรับัเรั�แลว้ คว�มหล�กหล�ยและก�รัรัวมเอ�คว�ม
หล�กหล�ยเอ�ไวด้ัว้ยกนัหม�ยถง่ก�รัยอมรับัคว�มแตก
ต��ง คว�มไวว้�งใจซึ่่�งกนัและกนั และก�รัที่ำ�ง�นรั�วมกนั
เปน็ที่ม่เดัย่วกนั

เรั�ปฏิบิตัติ�อกนัและผู้้อ้ื�นดัว้ยคว�มเค�รัพัและใหเ้กย่รัติ
เสำมอ เรัาไมย่่อมใหม้กีารัลัว่งลัะเมดิี การักลัั�นแกลัง้ 
หรัอืการัเลัอืกปฏิบิตั้ิ ไม�ว��ในรัป้แบบใดั ๆ รัวมถง่แต�ไม�
จำ�กดััเพัย่งเชีื� อชี�ติ สำผู่้วิ เพัศ รัสำนยิมที่�งเพัศ ศ�สำน� 
แนวคดิัที่�งก�รัเมอืง ก�รัเปน็สำม�ชีกิสำหภั�พัแรังง�น 
คว�มพักิ�รั สำญัชี�ติ สำถ�นะที่�งสำงัคม หรัอือ�ย่

การัปฏิบิตั้ติ้อ่บคุ้ลัากรัของเรัาอย่า่งย่ตุ้ธิรัรัมเปน็หลกั
ก�รัพัื� นฐ�นของวฒันธีรัรัมองคก์รัของเรั� เรั�มอบ
โอก�สำที่่�เข�้ถง่ไดัอ้ย��งเที่��เที่ย่มกนัใหก้บับค่ล�กรัของเรั�
ที่ก่คน ที่ำ�ใหพ้ัวกเข�สำ�ม�รัถมส่ำ�วนรั�วมในเฮงเคล็และ
เตบิโตที่ั� งในดั�้นอ�ชีพ่ัและสำ�วนตวั

หลกัก�รัข�้งตน้ไดัส้ำรั�้งพัื� นฐ�นของวธิีท่ี่่�เรั�ที่ำ�ง�นรั�วม
กนัภั�ยในองคก์รั รัวมถง่กบัผู้้จ้ดััห�สำนิค�้หรัอืบรักิ�รัให้
กบัเรั� ผู้้ร้ับัจ�้ง และค้�ค�้ที่�งธีร่ักจิของเรั�โดัยที่ั�วไปดัว้ย

พัฤตกิรัรัมที่่�เปน็ก�รั
แสู่ดีงค้วามเค้ารัพ

ฉนัชีอบเล�นกบัเพัื�อน
ของฉนั บ�งครัั� งเรั�
กท็ี่ำ�เรัื�องไรัส้ำ�รัะต��ง 
ๆ แต�ฉนัจะไม�มท่ี่�ง
ใจรั�้ยกบัพัวกเข�
เลย เพัรั�ะฉนัชีอบ
พัวกเข�

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น

8บ่คล�กรัของเรั�
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เรัามุง่มั�นทำี�จะแสู่ดีงออก
แลัะปรัะพฤต้ติ้นในลักัษัณะ
ทำี�เปน็ปรัะโย่ชุนแ์ลัะไมก่อ่
ใหเ้กดิีผู้ลัเสู่ยี่ต้อ่ชุื�อเสู่ยี่ง
ของเฮงเค้ล็ัอย่่เ่สู่มอ

เฮงเคล็ไดัส้ำรั�้งชีื�อเสำย่งอนัแขง็แกรั�งผู้��นก�รัดัำ�เนนิธีร่ักจิ
อย��งมเ่กย่รัตมิ�หล�ยที่ศวรัรัษั บค่ล�กรัของเรั�มค่ว�ม
เก่�ยวขอ้งอย��งใกลช้ีดิัม�กกบัชีื�อเสำย่งของเรั�ในโลก

เรั�ยอมรัับการัมสีู่ว่นรัว่มเปน็การัสู่ว่นต้วัของบคุ้ลัากรั
ของเรั�ในสำม�คม ชีมรัม ฯลฯ ตรั�บใดัที่่�พัวกเข�อย้�
ภั�ยในขอบเขตที่�งกฎหม�ย เค�รัพัค��นยิมของเรั� และ
ไม�ที่ำ�ล�ยชีื�อเสำย่งและหน�้ที่่�ของพัวกเข�ในฐ�นะ
พันักง�นของเรั�

ในก�รัแสำดังออกซึ่่�งคว�มคดิัเหน็และการัแสู่ดีงค้วาม
เหน็สู่ว่นต้วัในที่่�สำ�ธี�รัณะ เชี�น สำื�อสำงัคม (social 
media) บค่ล�กรัของเรั�ตอ้งแยกใหเ้หน็คว�มแตกต��ง
อย��งชีดััเจนรัะหว��งคว�มเหน็สำ�วนตวัและคว�มเหน็ใน
ฐ�นะบค่ล�กรัของที่่�เฮงเคล็

ชุื�อเสู่ยี่งของเรัา

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น
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สำข่อน�มยัและคว�ม
ปลัอดีภยั่ในทำี�ทำำางาน
การัปกปอ้งบคุ้ลัากรัของเรัา ถอืเปน็ค��นยิมหลกัของเรั�ม�ชี�้
น�น เรั�ที่ำ�ใหแ้น�ใจว��เรั�มก่รัะบวนก�รัที่่�ละเอย่ดัรัอบคอบในก�รั
ตรัวจจบัและหล่กเล่�ยงคว�มเสำ่�ยงต�อสำข่ภั�พัและคว�มปลอดัภัยั

เรั�มบ่ที่บ�ที่อย��งแขง็ขนัในก�รัที่ำ�ใหส้ำถ�นที่่�ที่ำ�ง�นและชีม่ชีนที่่�
เรั�ปรัะกอบกจิก�รัเปน็สำถ�นที่่�ที่่�ดัใ่นก�รัอย้�อ�ศยัและก�รัที่ำ�ง�น 
นอกจ�กน่� เรั�ยงัม่�งมั�นที่่�จะพัฒัน�อย��งยั�งยนืและรับัผู้ดิัชีอบต�อ
สำงัคม และดัว้ยเหตน่่� เรั�จง่สำ�งเสำรัมิสำภั�พัก�รัที่ำ�ง�นที่่�ปลอดัภัยัและ
ถก้สำข่อน�มยั

หลกัก�รัของเรั�เก่�ยวกบัสำข่อน�มยัและคว�มปลอดัภัยัในสำถ�นที่่�
ที่ำ�ง�นยงัขย�ยไปสำ้�ผู้้ม้ส่ำ�วนไดัส้ำ�วนเสำย่ที่่�ที่ำ�ง�นรั�วมกบัเรั�ใน
สำำ�นกัง�นและสำถ�นที่่�ที่ำ�ง�นของเรั� เรั�ค�ดัหวงัม�ตรัฐ�นดั�้นสำข่
อน�มยัและคว�มปลอดัภัยัในรัะดับัสำง้อย��งเที่��เที่ย่มกนัในก�รั
ดัำ�เนนิง�นของผู้้จ้ดััห�สำนิค�้หรัอืบรักิ�รัใหก้บัเรั� ผู้้ร้ับัจ�้ง และค้�ค�้
ที่�งธีร่ักจิของเรั�โดัยที่ั�วไป

เรัามุง่มั�นทำี�จะจดัีใหม้ี
สู่ภาพแวดีลัอ้มการั
ทำำางานทำี�ถุก่สู่ขุอนามยั่
แลัะปลัอดีภยั่สู่ำาหรับั
บคุ้ลัากรัของเรัา

บ�งครัั� งพั�อกบัแม�บอกกบัฉนัว��อย��ที่ำ�
สำิ�งต��ง ๆ แต�ฉนักย็งัที่ำ�มนัอย้�ดั่ แต�สำ�วน
ใหญ�แลว้พั�อกบัแม�มกัจะพัด้ัถก้ ฉนัเคย
บ�ดัเจบ็ที่่�เข��ครัั� งหน่�ง

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น
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ธีร่ักจิของเรั�เตบิโตต�มที่รัพััยส์ำนิที่่�เรั�มอ่ย้� ชีื�อเสำย่งของเรั�อ�จเปน็ที่รัพััยส์ำนิที่่�ม่
ค��ที่่�สำด่ัของเรั� ซึ่่�งสำรั�้งข่� นจ�กคว�มไวว้�งใจที่่�ไดัส้ำั�งสำมม�หล�ยชีั�วอ�ยค่น 
และเรั�ตอ้งก�รัที่่�จะรักัษั�และเสำรัมิสำรั�้งคว�มเขม้แขง็ไว้ในรัะหว��งชีั�ว
อ�ยค่นต�อ ๆ ไป เชี�นเดัย่วกนั ที่รัพััยส์ำนิอนัมค่��อื�น ๆ กต็อ้งก�รัก�รัดัแ้ล
ของเรั�ดัว้ย เชี�น นวตักรัรัมของเรั� ผู้ลติภัณัฑ์ข์องเรั� และสำถ�น
ปรัะกอบก�รัของเรั� เรั�ควรัพัย�ย�มที่่�จะดัำ�เนนิก�รัและ
ปรัะพัฤตตินในลกัษัณะที่่�เปน็ก�รัปกปอ้งที่รัพััยส์ำนิเหล��น่�

บรัษิัทัำของเรัา
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เรัามุง่มั�นทำี�จะจดัีการัแลัะ
ปกปอ้งทำรัพัย่ส์ู่นิทำั� งหมดี
ของเฮงเค้ล็ัดีว้ย่ค้วาม
รัะมดัีรัะวงัสู่ง่สู่ดุี

ทำรัพัย่ส์ู่นิของบรัษิัทัำ
ทำรัพัย่ส์ู่นิของเรั� ไมว่า่จะเปน็สู่ิ�งทำี�จบัต้อ้งไดีห้รัอืจบัต้อ้งไมไ่ดี้ 
เปน็เสำ�หลกัสำำ�คญัของคว�มสำำ�เรัจ็ในอดัต่และอน�คตของเรั� เรั�
รักัษั�ที่รัพััยส์ำนิของเรั�ดัว้ยคว�มรับัผู้ดิัชีอบและปกปอ้งสำิ�งเหล��นั� นอย้�
ตลอดัเวล�

ขอ้มล่ัทำี�มคี้วามออ่นไหวแลัะทำรัพัย่ส์ู่นิทำางปญัญา เปน็ที่รัพััยส์ำนิที่่�
สำำ�คญัที่่�สำด่ัสำองปรัะก�รัของเรั� ซึ่่�งแสำดังถง่ก�รัลงที่น่จำ�นวนม� ก
ที่ั� งในแง�ของมล้ค��ที่�งก�รัเงนิ เวล� และก�รัที่ำ�ง�นหนกั และเปน็สำิ�ง
ที่่�นำ�ม�ซึ่่�งคว�มสำำ�เรัจ็ที่�งธีร่ักจิในอน�คต ก�รัปกปอ้งสำิ�งดังักล��วจง่
เปน็ก�รัรักัษั�ไวซ้ึ่่�งคว�มไดัเ้ปรัย่บในก�รัแข�งขนั

เวน้แต�จะไดัร้ับัอนญ่�ตใหเ้ปดิัเผู้ยต�อสำ�ธี�รัณะ ขอ้มล้และที่รัพััยส์ำนิ
ที่�งปญัญ�ที่ั� งหมดัของเฮงเคล็ตอ้งถก้เกบ็รักัษั�ไวเ้ปน็คว�มลบั เรั�จะ
ไม�เปดิัเผู้ยสำิ�งที่่�อ�จถอืว��เปน็คว�มลบัหรัอืมค่ว�มอ�อนไหวบนสู่ื�อ
สู่งัค้ม (social media) หรัอืต�อสำ�ธี�รัณะโดัยวธิีก่�รัอื�น

เรั�จะเกบ็เอกสำ�รัที่่�มข่อ้มล้ที่่�เปน็คว�มลบัไวอ้ย��งปลอดัภัยัตลอดัเวล� 
เรั�รักัษั�ขอ้มล้ที่่�เปน็คว�มลบัและที่รัพััยส์ำนิที่�งปญัญ�ของผู้้จ้ดััห�
สำนิค�้หรัอืบรักิ�รัใหก้บัเรั� ผู้้ร้ับัจ�้ง และค้�ค�้ที่�งธีร่ักจิอื�น ๆ ของเรั�
ดัว้ยคว�มซึ่ื�อสำตัยส์ำจ่รัติและก�รัดัแ้ลเชี�นเดัย่วกนั และในที่�งกลบักนั
เรั�กค็�ดัหวงัสำิ�งเดัย่วกนัน่� จ�กพัวกเข�เหล��นั� น

เรั�ปกปอ้งทำรัพัย่ากรัของบรัษิัทัำทำี�เรัาใชุสู้่อย่ไดีจ้�กก�รัสำญ้ห�ย 
เสำย่ห�ย ก�รัโจรักรัรัม และก�รัใชีง้�นที่่�ไม�เหม�ะสำม ที่รัพััยส์ำนิของ
บรัษิัทัี่จะตอ้งถก้ใชีอ้ย��งมค่ว�มรับัผู้ดิัชีอบและไม�ถก้นำ�ไปใชีส้ำ�วนตวั

บ�งครัั� งแซึ่มซึ่่�งเปน็เพัื�อนของ
ฉนัและฉนัเล�นของเล�นของฉนั
ดัว้ยกนั นั�นไม�เปน็ไรัเพัรั�ะเข�
เปน็เพัื�อนของฉนั แมว้��เข�ที่ำ�
รัถสำแ่ดังของฉนัพังั และฉนัก็
รั้ส้ำก่เศรั�้เลก็นอ้ย แต�เข�กย็งัเปน็
เพัื�อนของฉนั

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น
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เรัามุง่มั�นทำี�จะใหข้อ้มล่ั
ทำางการัเงนิทำี�ถุก่ต้อ้งแลัะ
เปน็จรังิอย่่เ่สู่มอ

ค้วามซื่ื�อสู่ตั้ย่ท์ำางการัเงนิ
ค้วามซื่ื�อสู่ตั้ย่ส์ู่จุรัติ้ทำางการัเงนิ เปน็เสำ�หลกัที่่�สำำ�คญั
ของคว�มไวว้�งใจและคว�มนบัถอืที่่�เรั�ไดัส้ำรั�้งข่� นใน
ฐ�นะบรัษิัทัี่ ก�รัเกบ็บนัที่ก่ที่่�ถก้ตอ้งซึ่่�งที่ำ�ใหเ้กดิัมม่มองที่่�
โปรั�งใสำเก่�ยวกบัธีร่ักจิของเรั� ถอืเปน็คว�มรับัผู้ดิัชีอบที่่�
สำำ�คญั

เรั�ปฏิบิตัติ�มขอ้กำ�หนดัที่�งกฎหม�ยและม�ตรัฐ�นก�รั
รั�ยง�นที่�งก�รัเงนิรัะหว��งปรัะเที่ศอย��งเครั�งครัดัั เพัื�อ
การัรัาย่งานทำางบญัชุแีลัะการัเงนิอย่า่งเหมาะสู่ม 
เชุน่เดียี่วกบักฎหม�ยและขอ้บงัคบัที่�งภั�ษั่ นอกจ�กน่� 
ถอืเปน็เรัื�องที่่�สำำ�คญัสำำ�หรับัเรั�ในก�รัจดััที่ำ�บนัที่ก่ที่่�แสำดัง
ใหเ้หน็ถง่ลกัษัณะที่่�แที่จ้รังิของธีร่ักรัรัมและกจิกรัรัมต�ม
ที่่�ไดัม้ก่�รับนัที่ก่สำิ�งเหล��นั� นไว้

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น
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เรัามุง่มั�นทำี�จะ
แสู่ดีงออกแลัะ
ปรัะพฤต้ติ้นโดีย่
ค้ำานง่ถุง่ผู้ลัปรัะโย่ชุน์
สู่ง่สู่ดุีของเฮงเค้ล็ัอย่่่
เสู่มอ

ค้วามขดัีแย่ง้ทำางผู้ลั
ปรัะโยชีน์
เรั�ตอ้งก�รัเปน็ที่่�รั้จ้กัและไดัร้ับัคว�มไวว้�งใจในฐ�นะที่่�
เรั�ทำำาธรุักจิดีว้ย่ค้วามซื่ื�อสู่ตั้ย่ส์ู่จุรัติ้อย่า่งสู่ง่สู่ดุีอย่่่
เสู่มอ น่�คอืเหตผู่้ลที่่�เรั�และผู้้ท้ี่่�เก่�ยวขอ้งกบัเรั�ตอ้งปฏิบิตัิ
ต�มม�ตรัฐ�นที่�งจรัยิธีรัรัมขั� นสำง้สำด่ั และแยกผู้ล
ปรัะโยชีนท์ี่�งธีร่ักจิและผู้ลปรัะโยชีนส์ำ�วนตวัออกจ�กกนั
ตลอดัเวล�

ดังันั� นเรั�จะหลก่เล่�ยงสำถ�นก�รัณท์ี่่�อ�จนำ�ไปสำ้�คว�มขดัั
แยง้รัะหว��งผู้ลปรัะโยชีนส์ำ�วนตวักบัผู้ลปรัะโยชีนข์องเฮง
เคล็ ในก�รัตดััสำนิใจที่�งธีร่ักจิ เรั�ตอ้งตอ้งดัำ�เนนิก�รั
ต�มวตัถป่รัะสำงคข์องง�นและเพัื�อผู้ลปรัะโยชีนส์ำง้สำด่ัของ
เฮงเคล็เสำมอ โดีย่ไมค่้ำานง่ถุง่ปรัะโย่ชุนส์ู่ว่นต้วัใดี ๆ

ก�รัปรัะสำบกบัคว�มขดััแยง้ที่�งผู้ลปรัะโยชีน์ไม�จำ�เปน็จะ
ตอ้งถอืเปน็ก�รัละเมดิัปรัะมวลจรัรัย�บรัรัณของเรั�เสำมอ
ไป ก�รัละเมดิัจะเกดิัข่� นกต็�อเมื�อไม�เปดิีเผู้ย่หรัอืแจง้ให้
ทำรัาบก�อนก�รัตดััสำนิใจที่่�ไดัร้ับัผู้ลกรัะที่บจ�กคว�มขดัั
แยง้ที่�งผู้ลปรัะโยชีนน์ั� น สำิ�งที่่�ผู้้อ้ื�นเหน็ว��เปน็คว�มขดัั
แยง้ที่�งผู้ลปรัะโยชีนน์ั� นอ�จเลวรั�้ยพัอ ๆ กนักบัคว�ม
ขดััแยง้จรังิ ๆ เครัื�องมอืที่่�มป่รัะสำทิี่ธีผิู้ลในก�รัแก้ไขคว�ม
ขดััแยง้ที่่�อ�จเกดิัข่� นไดัด้ังักล��วรัวมถง่ก�รัสำนที่น�อย��ง
เปดิัเผู้ยกบัผู้้จ้ดััก�รัสำ�ยง�นที่่�รับัผู้ดิัชีอบ ฝ่�่ยที่รัพััย�กรั
บค่คล หรัอืก�รัตดิัต�อที่ม่กำ�กบัก�รัปฏิบิตัติ�มกฎรัะเบย่บ
ในกรัณท่ี่่�มข่อ้สำงสำยั

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น

14บรัษิัทัี่ของเรั�
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ลัก่ค้า้ของเรัา 
ผู้่บ้รัโิภค้ 
และผู้้จ้ดััห�สำนิค�้หรัอืบรักิ�รัใหก้บัเรั�

ผู้ลติภัณัฑ์ข์องเรั�เข�้ถง่ผู้้ค้นนบัล�้นคนในที่ก่ ๆ วนั ก�รัเปน็ผู้้น้ำ�
โดัยก�รัที่ำ�ตนเปน็ตวัอย��งใหเ้หน็ว��ผู้ลติภัณัฑ์ข์องเรั�
ปลอดัภัยั เข�้กนัไดัก้บัสำิ�งแวดัลอ้ม และมค่ณ่ภั�พัสำง้สำด่ัใน
ที่ก่ขั� นตอน จง่จำ�เปน็สำำ�หรับัเรั�และเปน็สำิ�งที่่�เรั�ที่่�มเที่
กำ�ลงัและหวัใจที่ั� งหมดัของเรั�ให้ เรั�ยงัใชีแ้นวคดิั
แบบเดัย่วกนัน่� กบัพัื� นที่่�ดัจิทิี่ลัและที่ำ�ใหแ้น�ใจถง่
คว�มสำมบร้ัณข์องสำิ�งดังักล��ว และเรั�ที่ำ�ก�รั
ปรับัตวัอย้�ตลอดัเวล�ใหเ้ข�้กบัโลกใบน่� ที่่�
เปล่�ยนแปลงอย��งเสำมอ สำิ�งที่่�สำำ�คญัที่่�สำด่ั
สำำ�หรับัเรั�คอืก�รัสำรั�้งคว�มสำมัพันัธีท์ี่่�ใกล้
ชีดิัและไวว้�งใจกบัลก้ค�้ของเรั� ผู้้บ้รัโิภัค  
และผู้้จ้ดััห�สำนิค�้หรัอืบรักิ�รัใหก้บัเรั� ซึ่่�งเปน็พัื� นฐ�น
ของธีร่ักจิของเรั�ในปจัจบ่นัและสำำ�หรับัคนรั่�นต�อ ๆ ไป
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ก�รัแข�งขนัที่่�เปน็ธีรัรัม
แลัะการัต้อ่ต้า้นการั
ทำจุรัติ้
ในฐ�นะผู้้บ้ก่เบกิที่่�แที่จ้รังิ เรั�เชีื�อว��ก�รัแข�งขนัที่่�เปน็
ธีรัรัมเปน็ตวัขบัเคลื�อนหลกัของนวตักรัรัม และจะนำ�ไปสำ้�
ผู้ลติภัณัฑ์ท์ี่่�ดัข่่� น ซึ่่�งเปน็ปรัะโยชีนต์�อลก้ค�้และผู้้บ้รัโิภัค

เรั�เชีื�อมั�นในผู้ลติภัณัฑ์แ์ละบรักิ�รัของเรั�อย��งเตม็ที่่�เพัื�อ
สำรั�้งคว�มแตกต��งในก�รัแข�งขนั เรั�ม่�งมั�นที่่�จะแข�งขนั
อย��งยต่ธิีรัรัมและปฏิบิตัติ�มกฎหมาย่ต้อ่ต้า้นการั
ผู้ก่ขาดีแลัะการัแขง่ขนัทำางการัค้า้ที่่�เก่�ยวขอ้ง
ที่ั� งหมดัในที่ก่ที่่�ที่่�เรั�ปรัะกอบกจิก�รั เรั�ดัำ�เนนิก�รัใดั ๆ 
ที่่�เปน็ก�รัขดััขว�งหรัอืจำ�กดััก�รัแข�งขนัอย��งผู้ดิั
กฎหม�ย ไม�เปน็ธีรัรัม หรัอืผู้ดิัจรัยิธีรัรัม

ก�รัตดิัสำนิบนและก�รัที่จ่รัติไม�ว��ในรัป้แบบใดั ๆ ไม�เปน็ที่่�
ยอมรับัในก�รัตดิัต�อที่�งธีร่ักจิของเรั� ไม�ว��จะกบัเจ�้
หน�้ที่่�ของรัฐัและรัฐับ�ล หรัอืในภั�คเอกชีน เรั�ไม�
ยอมรับัอทิี่ธีพิัลใดั ๆ ต�อก�รัตดััสำนิใจ หรัอืคว�มพัย�ย�ม
เพัื�อให้ไดัม้�ซึ่่�งขอ้ไดัเ้ปรัย่บที่�งธีร่ักจิที่่�ไม�เปน็ธีรัรัม ไม�ว��
โดัยก�รัให้ ก�รัยอมรับั ก�รัเสำนอ หรัอืก�รัสำญัญ�จะให้
เงนิหรัอืของมค่��อื�น ๆ แก�หรัอืจ�กบค่คลที่่�สำ�ม

เรัามุง่มั�นทำี�จะแขง่ขนัอย่า่ง
เปน็ธรัรัมบนพื� นฐานของ
ขอ้ดีขีองผู้ลัติ้ภณัฑ์แ์ลัะ
บรักิารัของเรัา

ฉนัสำ�ม�รัถวิ�งไดัเ้รัว็ม�ก ครัั� งหน่�งฉนัเคย
วิ�งเรัว็กว��พั่�สำ�วของฉนัเสำย่อก่ แต�เธีอบอก
ว��ฉนัโกง แต�ฉนัไม�ไดั้โกง

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น

16ลก้ค�้ของเรั� ผู้้บ้รัโิภัค และผู้้จ้ดััห�สำนิค�้หรัอืบรักิ�รัใหก้บัเรั�

https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.3_07_Fair%20Competition%20and%20Anti-Corruption.pdf


เรัามุง่มั�นทำี�จะสู่ง่มอบ
ผู้ลัติ้ภณัฑ์ท์ำี�ปลัอดีภยั่แลัะ
มคี้ณุภาพสู่ง่สู่ดุี เพื�อ
ปรัะโย่ชุนข์องผู้่ม้สีู่ว่นไดี้
สู่ว่นเสู่ยี่ทำั� งหมดีของเรัา

ค้วามปลัอดีภยั่แลัะ
คณ่ภั�พัของผู้ลติภัณัฑ์์
ผู้ลติภัณัฑ์ข์องเรั�คอืหวัใจของสำิ�งที่่�เรั�ที่ำ� ตลอดัหล�ย
ที่ศวรัรัษัที่่�ผู้��นม� เรั�ไดัส้ำรั�้งคว�มสำมัพันัธีบ์นพัื� นฐ�น
ของคว�มไวว้�งใจกบัลก้ค�้ของและผู้้บ้รัโิภัค น่�คอื
เหตผู่้ลที่่�เรั�ไม�เคยยอมรับัก�รัปรัะนป่รัะนอมในเรัื�อง
ค้วามปลัอดีภัย่แลัะค้ณุภาพที่ั� งในสำ�วนของผู้ลติภัณัฑ์์
และกรัะบวนก�รัของเรั�

เรั�ปฏิบิตัติ�มขอ้กำ�หนดัเก่�ยวกบัสำข่อน�มยัและคว�ม
ปลอดัภัยัตลอดัจนขอ้กำ�หนดัเก่�ยวกบัก�รัตดิัฉล�กที่่�
เก่�ยวขอ้งกบัเรั�ในภัม้ภิั�คที่่�เรั�ปรัะกอบกจิก�รั เรั�
ที่บที่วนและปรัะเมนิผู้ลติภัณัฑ์ข์องเรั�อย้�ตลอดัเวล�เพัื�อ
ใหแ้น�ใจว��ผู้ลติภัณัฑ์ข์องเรั�ยงัคงเปน็ไปต�มขอ้กำ�หนดั
ที่ั� งหล�ยอย้�เสำมอ เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น

17ลก้ค�้ของเรั� ผู้้บ้รัโิภัค และผู้้จ้ดััห�สำนิค�้หรัอืบรักิ�รัใหก้บัเรั�
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ค้วามปลัอดีภยั่แลัะ
จรัยิธีรัรัมดั�้นดัจิทิี่ลั
การัแปลังสู่ิ�งต้า่ง ๆ ใหเ้ปน็ดีจิทิำลัักำ�ลงัเปล่�ยนแปลงโลกของเรั�อย��งก�้ว
กรัะโดัดั ธีร่ักจิของเรั�กำ�ลงัถก้ขบัเคลื�อนดัว้ยขอ้มล้ม�กข่� นเรัื�อย ๆ และม่
โอก�สำใหม� ๆ เกดิัข่� นม�กม�ย เปน็ผู้ลใหเ้กดิัคว�มที่�้ที่�ยและคำ�ถ�มดั�้น
จรัยิธีรัรัมข่� นเปน็จำ�นวนม�ก เปน็คว�มรับัผู้ดิัชีอบของเรั�ที่่�จะจดััก�รัและม่
คว�มเข�้ใจอย��งถ�องแที่้ในคว�มที่�้ที่�ยเหล��นั� นโดัยคำ�นง่ถง่ผู้้ม้ส่ำ�วนไดัส้ำ�วน
เสำย่ที่ั� งหมดั

เปน็หน�้ที่่�ของเรั�ที่่�จะตอ้งดัแ้ลขอ้มล่ัทำี�มคี้วามออ่นไหวแลัะเปน็ค้วามลับั
ดัว้ยคว�มรัะมดััรัะวงัสำง้สำด่ั เรั�ล�องไปในโลกไซึ่เบอรัส์ำเปซึ่ดัว้ยคว�มรัะมดััรัะวงั
อย��งเหม�ะสำมและมก่�รัใชีม้�ตรัก�รัรักัษั�คว�มปลอดัภัยัที่่�เพัย่งพัอ 
นอกจ�กน่� เรั�ปฏิบิตัติ�มม�ตรัฐ�นรัะดับัสำง้ในก�รัปรัะมวลผู้ลขอ้มล้สำ�วน
บค่คลของพันกัง�นของเรั� ค้�ค�้ที่�งธีร่ักจิ และผู้้บ้รัโิภัค เรั�จะใชีข้อ้มล่ัสู่ว่น
บคุ้ค้ลัเพัื�อวตัถป่รัะสำงคท์ี่่�ถก้ตอ้งต�มกฎหม�ยและโปรั�งใสำเที่��นั� นและเปน็ไป
ต�มรัะเบย่บขอ้บงัคบัดั�้นก�รัค่ม้ครัองขอ้มล้ที่่�เก่�ยวขอ้ง

ปญัญาปรัะดีษิัฐเ์ปดิัโอก�สำใหม� ๆ ใหแ้ก�เรั�และผู้้ม้ส่ำ�วนไดัส้ำ�วนเสำย่ของเรั� แต�
สำิ�งน่� กม็�พัรัอ้มกบัคว�มรับัผู้ดิัชีอบที่่�ยิ�งใหญ�เชี�นกนั ก�รัใชีเ้ที่คโนโลยเ่อไอ 
(AI) ของเรั�ตอ้งเปน็ไปต�มหลกัก�รัพัื� นฐ�นของคว�มโปรั�งใสำ สำทิี่ธีขิอง
บค่คลที่่�ไดัร้ับัผู้ลกรัะที่บ ก�รัมค่ว�มรับัผู้ดิัชีอบ และคว�มแม�นยำ� ที่ั� งหมดัน่�
ตอ้งมก่ลไกก�รักำ�กบัดัแ้ลที่่�ชีดััเจนเพัื�อลดัคว�มเสำ่�ยงที่่�เก่�ยวขอ้ง

เรัามุง่มั�นทำี�จะเขา้ถุง่พื� นทำี�
ดีจิทิำลััดีว้ย่ค้วามซื่ื�อสู่ตั้ย่์
สู่จุรัติ้เชุน่เดียี่วกบัทำี�เรัาย่ด่ี
มั�นในโลักแหง่ค้วามเปน็จรังิ

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น

18ลก้ค�้ของเรั� ผู้้บ้รัโิภัค และผู้้จ้ดััห�สำนิค�้หรัอืบรักิ�รัใหก้บัเรั�
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เมื�อฉนัยงัเดัก็ ฉนัเคย
หลงใหลเก่�ยวกบัปล�
ฉล�ม แต�ตอนน่� ฉนัรักั
ธีรัรัมชี�ตแิละสำตัวท์ี่ก่ชีนดิั 
เรั�ตอ้งปกปอ้งพัวกเข�
เหล��นั� น

ชุมุชุนของเรัา
ก�รัตรัะหนกัถง่คว�มรับัผู้ดิัชีอบของเรั�ในโลกน่� และเพัื�อโลกใบ
น่� ไดัถ้ก้ฝ่งัแน�นในค��นยิมของบรัษิัทัี่ของเรั�ตั� งแต�เรัิ�มก�อตั� ง เรั�
เค�รัพัมวลมนษ่ัยแ์ละสำิ�งแวดัลอ้มอย��งเที่��เที่ย่มกนั และและเรั�
ม่�งมั�นที่่�จะสำรั�้งผู้ลกรัะที่บในเชีงิบวก นั�นคอืเหตผู่้ลที่่�ในที่ก่สำิ�งที่่�
เรั�ที่ำ� เรั�ที่ำ�ง�นเพัื�อที่่�จะมส่ำ�วนรั�วมในก�รัฟื้้� นฟื้โ้ลก และที่ำ�ให้
ชีม่ชีนเจรัญิรั่�งเรัอืง
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เรัามุง่มั�นทำี�จะเค้ารัพ
สู่ทิำธมินุษัย่ชุนเปน็
พื� นฐานสู่ำาหรับัการัก
รัะทำำาทำั� งหมดีของ
เรัา

สำทิี่ธีมินษ่ัยชีน กฎหมาย่ 
แลัะ บรัรัที่ดััฐ�นที่�งสำงัคม
การัเค้ารัพสู่ทิำธิมนษุัย่ชุนเปน็คว�มรับัผู้ดิัชีอบที่�ง
จรัยิธีรัรัม นอกจ�กน่� ก�รัเค�รัพัสำทิี่ธีมิน่ษัยชีนยงัชี�วยให้
เรั�สำรั�้งผู้ลกรัะที่บในเชีงิบวกต�อชีว่ติของผู้้ค้น นั�นคอื
เหตผู่้ลที่่�เรั�ใหค้ว�มเค�รัพัอย��งสำง้กบัสำทิี่ธีแิละศกัดัิ� ศรั่
ของที่ก่คนตลอดัเวล� เรั�ปฏิบิตัติ�อที่ก่คนอย��งยต่ธิีรัรัม 
เที่��เที่ย่มกนั และดัว้ยคว�มเค�รัพั ที่ั� งในสำถ�นที่่�ที่ำ�ง�น 
ก�รัปฏิบิตักิ�รั และชีม่ชีนที่่�เรั�อ�ศยัอย้� ในขณะเดัย่วกนั 
เรั�ที่ำ�ง�นบนพัื� นฐ�นของก�รัดัำ�เนนิธีร่ักจิที่่�ยั�งยนืและม่
จรัยิธีรัรัมในห�วงโซึ่�คณ่ค��ของเรั�อย้�ตลอดัเวล�

เนื�องจ�กก�รัมอ่ย้�ของเรั�ในตล�ดัผู้ลติภัณัฑ์แ์ละภัม้ภิั�ค
ต��ง ๆ ที่ั�วโลก เรั�จง่อย้�ภั�ยใตก้ฎหม�ยและขอ้บงัคบัของ
รัะบบกฎหม�ยที่่�แตกต��งกนั ก�รัเปน็พัลัเมอืงทำี�มคี้วาม
รับัผู้ดิีชุอบในฐานะนั� นหม�ยคว�มว��บ่คล�กรัของเรั�
ตอ้งปฏิบิตัติ�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์์ และขอ้กำ�หนดั
ที่ั� งหมดัที่่�บงัคบัใชีอ้ย้�ในชีม่ชีนที่่�เรั�ปรัะกอบกจิก�รัอย้� 
ในขณะเดัย่วกนัยงัตอ้งกเ็ค�รัพัในปรัะเพัณท่ี่อ้งถิ�นและ
บรัรัที่ดััฐ�นที่�งสำงัคมอื�น ๆ ก�รัปฏิบิตัติ�มกฎหม�ยรัวม
ถง่รัะเบย่บที่�งก�รัค�้ เชี�น ก�รัควบคม่ก�รัสำ�งออกและ
ก�รัควำ��บ�ตรั หรัอืรัะเบย่บขอ้บงัคบัที่่�เก่�ยวขอ้งกบัก�รั
ฟื้อกเงนิ

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น
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เรัามุง่มั�นทำี�จะปกปอ้งสู่ิ�ง
แวดีลัอ้มแลัะมสีู่ว่นในการั
ทำำาใหเ้กดิีการัฟื้้�นฟื้โ่ลัก

ค้วามย่ั�งย่นืดีา้นสู่ิ�ง
แวดัลอ้ม
เปน็หน�้ที่่�ของเรั�ในก�รัปกปอ้งสำิ�งแวดัลอ้มสำำ�หรับัคนรั่�น
หลงั ดัว้ยเหตน่่� การัดีำาเนนิธรุักจิทำี�สู่อดีค้ลัอ้งกบัสู่ิ�ง
แวดีลัอ้มแลัะมคี้วามรับัผู้ดิีชุอบจง่เปน็พัื� นฐ�นสำำ�หรับั
ก�รัดัำ�เนนิก�รัและก�รัตดััสำนิใจที่ั� งหมดัของเรั� เรั�
ตั� งใจที่่�จะปรับัปรังุธรุักจิแลัะหว่งโซื่ค่้ณุค้า่ของเรัา
อย��งต�อเนื�องเพัื�อใหม้ค่ว�มยั�งยนืม�กยิ�งข่� นและชี�วย
ที่ำ�ใหเ้กดิัก�รัฟื้้� นฟื้โ้ลกในที่�้ยที่่�สำด่ั

เรั�ลัดีผู้ลักรัะทำบของเรัาต้อ่สู่ิ�งแวดีลัอ้มอย้�ตลอดัเวล�
ผู้��นกจิกรัรัมและผู้ลติภัณัฑ์ข์องเรั�โดัยใชีว้สัำดัแ่ละบรักิ�รั
ที่่�เปน็ก�รัหมน่เวย่น ลดัผู้ลกรัะที่บที่�งสำิ�งแวดัลอ้ม 
(environmental footprint) ของเรั�ใหน้อ้ยที่่�สำด่ั และ
ที่ำ�ใหม้ั�นใจว��ก�รัใชีท้ี่รัพััย�กรัธีรัรัมชี�ตจิะเปน็ไปอย��ง
มค่ว�มรับัผู้ดิัชีอบ คว�มพัย�ย�มของเรั�ยงัขย�ยไปที่ั�ว
ห�วงโซึ่�คณ่ค��ที่ั� งหมดัของเรั� ซึ่่�งเรั�ที่ำ�ง�นรั�วมกบัค้�ค�้
ของเรั�ในก�รัดัำ�เนนิก�รัต�มแนวที่�งปฏิบิตัทิี่่�ยั�งยนืและ
รับัผู้ดิัชีอบต�อสำิ�งแวดัลอ้ม

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น
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ก�รัมส่ำ�วนรั�วมกบั
ชุมุชุน
เฮงเคล็สำนบัสำนน่สำิ�งต��ง ๆ ไม�ว��จะเปน็สำวสัำดักิ�รัสำงัคม 
ก�รัศก่ษั�และวทิี่ย�ศ�สำตรั์ คว�มสำมบร้ัณแ์ขง็แรังและ
สำข่ภั�พั ศิลปะและวฒันธีรัรัม และสำิ�งแวดัลอ้ม ดัว้ยก�รั
บรัจิาค้เงนิแลัะสู่ิ�งของอื�น ๆ  เรั�มก่รัะบวนก�รับรัจิ�ค
ที่่�ชีดััเจน และไดัก้ำ�หนดัขอบเขตของก�รับรัจิ�คที่่�เรั�จะ
ไม�ดัำ�เนนิก�รั เชี�น ก�รับรัจิ�คของเฮงเคล็ใหก้บั
พัรัรัคก�รัเมอืง นกัก�รัเมอืง หรัอืผู้้ส้ำมคัรัรับัเลอืกตั� งเพัื�อ
ดัำ�รังตำ�แหน�งที่�งก�รัเมอืง

เรั�สำงเสำรัมิใหบ้ค่ล�กรัของเรั�มส่ำ�วนรั�วมในรัะดับับค่คล 
โดัยแยกก�รัมส่ำ�วนรั�วมรัะหว��งก�รัมส่ำ�วนรั�วมในฐ�นะ
สำ�วนตวัและของบรัษิัทัี่อย��งชีดััเจน เรั�สำนบัสำนน่ก�รัเปน็
อ�สำ�สำมคัรัและมส่ำ�วนรั�วมในกจิกรัรัมก�รักศ่ลหรัอืเพัื�อ
สำงัคมภั�ยใตก้�รัปฏิบิตัติ�มกฎหม�ยที่อ้งถิ�นและและใน
เวล�ของพัวกเข�เอง

ในฐ�นะองคก์รัที่่�เปน็พัลเมอืงที่่�มค่ว�มรับัผู้ดิัชีอบ เมื�อเรั�
มส่ำ�วนรั�วมในก�รัอภัปิรั�ยสำ�ธี�รัณะและก�รัเมอืง เรั�จะ
ดัำ�เนนิก�รัอย��งโปรั�งใสำและอย้�บนพัื� นฐ�นของขอ้เที่จ็
จรังิ

เรัามุง่มั�นทำี�จะสู่รัา้งค้วาม
แต้กต้า่งทำี�ดีีในชุมุชุน
ของเรัา

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น
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เรัามุง่มั�นทำี�จะจดัีใหม้สีู่ภาพ
แวดีลัอ้มการัทำำางานทำี�ถุก่สู่ขุ
อนามยั่แลัะปลัอดีภยั่สู่ำาหรับั

บคุ้ลัากรัของเรัา

เรัามุง่มั�นทำี�จะใหข้อ้มล่ั
ทำางการัเงนิทำี�ถุก่ต้อ้ง
แลัะเปน็จรังิอย่่เ่สู่มอ

เรัามุง่มั�นทำี�จะจดัีการัแลัะ
ปกปอ้งทำรัพัย่ส์ู่นิทำั� งหมดี
ของเฮงเค้ล็ัดีว้ย่ค้วาม

รัะมดัีรัะวงัสู่ง่สู่ดุี

เรัามุง่มั�นทำี�จะแสู่ดีงออก
แลัะปรัะพฤต้ติ้นโดีย่ค้ำานง่
ถุง่ผู้ลัปรัะโย่ชุนส์ู่ง่สู่ดุีของ

เฮงเค้ล็ัอย่่เ่สู่มอ

เรัามุง่มั�นทำี�จะเขา้ถุง่พื� นทำี�ดีจิทิำลัั
ดีว้ย่ค้วามซื่ื�อสู่ตั้ย่ส์ู่จุรัติ้เชุน่เดียี่ว
กบัทำี�เรัาย่ด่ีมั�นในโลักแหง่ค้วาม

เปน็จรังิ

เรัามุง่มั�นทำี�จะสู่ง่มอบผู้ลัติ้ภณัฑ์ท์ำี�
ปลัอดีภยั่แลัะมคี้ณุภาพสู่ง่สู่ดุี เพื�อ
ปรัะโย่ชุนข์องผู้่ม้สีู่ว่นไดีสู้่ว่นเสู่ยี่

ทำั� งหมดีของเรัา

เรัามุง่มั�นทำี�จะแขง่ขนัอย่า่ง
เปน็ธรัรัมบนพื� นฐานของ
ขอ้ดีขีองผู้ลัติ้ภณัฑ์แ์ลัะ

บรักิารัของเรัา

เรัามุง่มั�นทำี�จะสู่รัา้ง
ค้วามแต้กต้า่งทำี�ดีีใน

ชุมุชุนของเรัา

เรัามุง่มั�นทำี�จะปกปอ้ง
สู่ิ�งแวดีลัอ้มแลัะมสีู่ว่น
ในการัทำำาใหเ้กดิีการั

ฟื้้�นฟื้โ่ลัก

เรัามุง่มั�นทำี�จะเค้ารัพสู่ทิำธิ
มนุษัย่ชุนเปน็พื� นฐาน

สู่ำาหรับัการักรัะทำำาทำั� งหมดี
ของเรัา

เรัามุง่มั�นทำี�จะแสู่ดีงออกแลัะปรัะพฤต้ิ
ต้นในลักัษัณะทำี�เปน็ปรัะโย่ชุนแ์ลัะไม่
กอ่ใหเ้กดิีผู้ลัเสู่ยี่ต้อ่ชุื�อเสู่ยี่งของเฮง

เค้ล็ัอย่่เ่สู่มอ

เรัามุง่มั�นทำี�จะสู่ง่เสู่รัมิวฒันธรัรัมการั
แสู่ดีงค้วามเค้ารัพนบัถุอืแลัะการัรัวม
ค้วามหลัากหลัาย่เอาไวด้ีว้ย่กนั ซื่่�งจะ
ชุว่ย่ใหบ้คุ้ลัากรัของเรัาสู่ามารัถุทำำาสู่ิ�ง

ต้า่ง ๆ ไดีอ้ย่า่งเต้ม็ทำี�ในทำกุ ๆ วนั



ค้ณุมสีู่ว่นรัว่มไดี้
อย��งไรั
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เสู่ยี่งของค้ณุ
ไม�ใชี�เรัื�องง��ยเสำมอไปที่่�จะออกม�พัด้ัถง่ขอ้กงัวล แต�ที่่�
เฮงเคล็ เรั�สำ�งเสำรัมิวฒันธีรัรัมที่่�ที่ก่คนรั้ส้ำก่สำบ�ยใจที่่�
จะพัด้ัสำิ�งเหล��นั� นออกม� น่�เปน็วธิีเ่ดัย่วที่่�เรั�แต�ละคน
จะสำ�ม�รัถปกปอ้งค��นยิมและคว�มซึ่ื�อสำตัยส์ำจ่รัติของ
เรั�ไดั้

โปรัดีพ่ดีออกมา ห�กคณ่สำงัเกตเหน็บ�งสำิ�งที่่�อ�จเปน็
เรัื�องที่่�ผู้ดิั มนัไม�สำำ�คญัว��คณ่จะถก้หรัอืผู้ดิั ห�กมบ่�ง
สำิ�งที่่�ที่ำ�ใหค้ณ่รั้ส้ำก่ไม�สำบ�ยใจ อย��เกบ็มนัไวค้นเดัย่ว 
เรั�ใสำ�ใจที่ก่ขอ้กงัวลอย��งจรังิจงั

ค่ณสำ�ม�รัถแจง้ค้วามกงัวลัของค้ณุต�อหวัหน�้
โดัยตรังของคณ่ไดัท้ี่นัที่่ หรัอืคณ่อ�จตดิัต�อฝ่�่ย
ที่รัพััย�กรับค่คล ที่ม่ก�รัปฏิบิตัติ�มกฎรัะเบย่บสำ�กล 
(global Compliance team)* หรัอืสำ�ยดั�วนสำำ�หรับั
รั�ยง�นเก่�ยวกบัก�รัปฏิบิตัติ�มกฎรัะเบย่บของเฮงเคล็
แบบไม�ตอ้งรัะบช่ีื�อผู้้ร้ั�ยง�น เปน็ตน้ (สำำ�หรับัรั�ย
ละเอย่ดัและคำ�แนะนำ�เพัิ�มเตมิ โปรัดัดัท้ี่่�อนิที่รั�เนต็
ของเฮงเคล็สำำ�หรับับค่ล�กรัของเรั�และที่่�เวบ็ไซึ่ตข์อง
เฮงเคล็)

*compliance.office@henkel.com

เมื�อคณ่แจง้ขอ้กงัวล เฮงเคล็จะดัำ�เนนิก�รัต�มคว�ม
เหม�ะสำมเพัื�อแก้ไขปญัห�โดัยเรัว็ที่่�สำด่ั องคก์รัของเรั�ไม�
ยอมใหม้ก่�รักลั�นแกลง้หรัอืเล�นง�นไม�ว��ในลกัษัณะใดั ๆ 
ต�อผู้้ท้ี่่�แจง้ขอ้กงัวล และเรั�จะปกปอ้งใครักต็�มที่่�แจง้ขอ้
กงัวลดัว้ยคว�มสำจ่รัติใจ แมว้��ขอ้กงัวลนั� นจะไม�เปน็คว�ม
จรังิกต็�ม

สำมยัอย้�ในในโรังเรัย่น
อนบ่�ล ฉนัดัง่ผู้มของลิ
ซึ่�� และเบนบอก คณ่
แพัลตต์ และคณ่
แพัลตต์ไดับ้อกกบัแม�
ของฉนั จ�กนั� นแม�
ของฉนับอกว��ฉนัควรั
จะขอโที่ษัลซิึ่�� และฉนั
กข็อโที่ษั

เรัยี่นรั่เ้พิ�มเต้มิ

ตวัอย��งก�รัปฏิบิตัิ

ภั�ยในเฮงเค็ลเที่��นั� น
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กา้วไปขา้งหนา้
     ดัว้ยกนั เปน็แบบอย��ง

ที่่�ดั่ใหก้บั
คนรั่�นหลงั

ปรัะมวลจรัรัย�บรัรัณของเรั�จะนำ�ที่�งเรั�และที่ำ�หน�้ที่่�เปน็เขม็ที่ศิ
เพัื�อชี่� ที่�งใหก้บัเรั� แต�เชี�นเดัย่วกนักบัผู้้บ้ก่เบกิที่่�แที่จ้รังิ เรั�ตอ้ง
ลงมอืที่ำ�ดัว้ยตนเอง นั�นคอืเหตผู่้ลที่่�เรั�ที่ก่คนตอ้งเปน็เจ�้ของรั�วมกนั
และที่ำ�ตวัเปน็แบบอย��งที่่�ดัอ่ย��งที่่�แที่จ้รังิ เหล��ผู้้จ้ดััก�รัของเรั�ที่่�เฮง
เคล็ยิ�งมค่ว�มรับัผู้ดิัชีอบม�กยิ�งข่� นไปอก่เพัื�อที่ำ�ใหแ้น�ใจว��เรั�จะที่ำ�
เชี�นนั� น เรั�สำ�ม�รัถดัง่แรังบนัดั�ลใจจ�กมรัดักอนัแขง็แกรั�งของเรั�ที่่�
หยั�งรั�กลก่ในค��นยิมและคว�มซึ่ื�อสำตัยส์ำจ่รัติ และนำ�ปรัะมวลจรัรัย�
บรัรัณของเรั�ไปใชีจ้รังิผู้��นก�รักรัะที่ำ�และพัฤตกิรัรัมของเรั�ในที่ก่วนั 
ค้นรัุน่ต้อ่ไปต้อ้งการัแบบอย่า่งทำี�ดีจีากเรัา
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