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สารจากประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรา
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานแห่งความส�าเร็จของเรานั้น ไม่เคยมีความส�าคัญมากเท่านี้มาก่อน นอกจากค่านิยมของเรา 
ซึ่งคือความใส่ใจ การท�างานร่วมกันเป็นทีมระดับโลก และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้ว ชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์ของคอลเกตยัง
เป็นที่มาของความแข็งแกร่งและข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทุกวันนี ้ผู้บริโภคเรียกร้องพฤติกรรมที่มีจริยธรรมจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ตนเองใช ้ผู้ค้าปลีกเรียกร้องจากผู้จัดหา และผู้ถือหุ้นเรียกร้องจากบริษัทที่ตนเองลงทุน ดังนั้น เราจึงต้องเรียกร้องจากตัวเราเองและ
จากซึ่งกันและกัน

หลักในการประพฤติปฏิบัติตนของเราได้ให้แนวทางกับบุคลากรของคอลเกตมานานกว่า 30 ปีด้วยหลักการที่สะท้อนถึงค่านิยม
ของเราและก�าหนดมาตรฐานส�าหรับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของเรา แม้ว่าค่านิยมและหลักการของเราจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
แต่หลักในการประพฤติปฏิบัติตนนั้นได้รับการปรับให้ทันสมัยเป็นประจ�าเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของธุรกิจของเรา งานของเราในฐานะบุคลากรของคอลเกต ไม่ว่าเราจะท�างานอยู่ที่ใดในโลก คือการท�าให้แน่ใจว่าพฤติกรรมและ
การตัดสินใจของเรานั้นเป็นไปตามหลักปฏิบัติของเรา

ในฐานะสมาชิกของครอบครัวคอลเกต การอ่าน ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของเราอย่างเคร่งครัดถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
มากส�าหรับคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจทั้งหมดของเราที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน — หรือการตัดสินใจส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
การท�างานของเรา — เป็นไปตามหน้าที่รับผิดชอบของเราที่จะกระท�าการด้วยความซื่อสัตย์และมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด และบริษัท
คาดหวังว่าบุคลากรของคอลเกตจะต้อง “แสดงความคิดเห็น” ที่ท้าทายพฤติกรรมที่ขัดกับหลักปฏิบัติของเรา นโยบายของเรา หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรของคอลเกตมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในผลลัพธ์ทางธุรกิจของเรา และทราบดีว่าผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นสิ่งส�าคัญ แต่วิธีที่เรา
บรรลุผลลัพธ์เหล่านั้นก็เป็นสิ่งส�าคัญเช่นกัน

ขอบคุณล่วงหน้าส�าหรับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่คุณมีต่อบริษัทของเรา ค่านิยมของเรา และต่อพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ซึ่งมี
ความส�าคัญต่อความส�าเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของเรา

Noel Wallace (โนเอล วอลเลซ)
ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เกี่ยวกับหลักในการประพฤติปฏิบัติตน
หลักในการประพฤติปฏิบัติตนของคอลเกตของเราเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญเพื่อให้มั่นใจว่าการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทางธุรกิจ
ในชีวิตประจ�าวันของเราจะด�าเนินการด้วยความซื่อสัตย ์หลักปฏิบัติได้ถ่ายทอดให้พวกเราแต่ละคนเห็นอย่างชัดเจนว่าวิธีที่เราบรรลุ
ผลลัพธ์ทางธุรกิจของเรานั้นเป็นสิ่งส�าคัญ หลักปฏิบัติจะน�ามาใช้กับบุคลากรของคอลเกตทั้งหมด รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที ่ 
และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือ ผู้ขายและผู้จัดหายังอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดที่คล้ายคลึงกันนี้ด้วยเช่นกัน เพราะการ
ยึดมั่นในหลักในการประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลที่สามของคอลเกตเป็นเงื่อนไขในการด�าเนินธุรกิจกับคอลเกต

พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่ต้องแสดงความซื่อสัตย์และความเป็นผู้น�าด้วยการปฏิบัติตามหลักปฏิบัต ิแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจ 
นโยบายบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมที่ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
โดยการรวมหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์เข้าไว้ด้วยกันในการด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการตัดสินใจของเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติหรือนโยบายหรือขั้นตอนใดๆ ที่เกี่ยวข้องของ
คอลเกต คุณควรจะปรึกษาถึงสถานการณ์ดังกล่าวกับผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก หรือฝ่ายจริยธรรม
และการปฏิบัติตามทั่วโลก (Global Ethics & Compliance)

คอลเกตมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการรักษามาตรฐานจริยธรรมสูงสุดและการสร้างสถานที่ท�างานที่ปราศจากพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย ซึ่งพนักงานได้รับการสนับสนุนให้ปรึกษาข้อกังวลของตนเองกับบริษัทโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการ
ตอบโต ้ดังนั้น ที่คอลเกต จะไม่มีการด�าเนินการที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ต่อพนักงาน อดีตพนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลที่สามที่ท�าการ
ร้องเรียน รายงาน เข้าร่วม หรือให้การช่วยเหลือในการสืบสวนในกรณีสงสัยว่ามีการละเมิดหลักในการประพฤติปฏิบัติตนของบริษัท 
นโยบายบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นจะพบว่าการกล่าวหาหรือข้อมูลที่ให้นั้นมีเจตนาจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ได้ให้
ข้อมูลด้วยความสุจริตใจ คอลเกตจะเก็บรักษาข้อมูลการร้องเรียนทั้งหมดให้เป็นความลับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได ้จะมีการสืบสวน
ข้อกล่าวหาของการตอบโต้ทั้งหมด และหากเหมาะสม จะมีการด�าเนินการทางวินัย รวมถึงขั้นยุติการจ้างงาน

หลักปฏิบัติมีอยู่บนเว็บไซต์ออนไลน์และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึงสี่สิบภาษา บุคลากรของคอลเกตต้องอ่าน ท�าความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามหลักในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเรา บุคลากรของคอลเกตจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และต้องรับรองว่าจะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติท�าได้ง่ายโดยใช้วิจารณญาณที่ดีและการขอแนวทางช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อสงสัย หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
การลงมือปฏิบัต ิให้ถามตัวเองดังต่อไปนี้
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ค�าถามส�าหรับการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม

ค�าถาม: 
ฉันได้รับอนุญาตให้ท�าสิ่งนี้หรือไม่

ค�าถาม: 
ฉันก�าลังท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่

ค�าถาม: 
การกระท�านี้เป็นการกระท�าที่ถูกต้องหรือไม่

ค�าถาม: 
ฉันจะภูมิใจที่ได้รายงานการกระท�านี้ต่อบุคคล 
ที่ฉันเคารพหรือไม่

ค�าถาม: 
การกระท�านี้ส่งเสริมชื่อเสียงของคอลเกตในฐานะที่
เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมหรือไม่

ค�าถาม: 
ฉันก�าลังแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
หรือไม่

ค�าถาม: 
การกระท�านี้ถูกกฎหมายและสอดคล้องกับ 
ค่านิยมของเรา หลักปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัต ิ
ทางธุรกิจของเรา และนโยบายอื่นๆ หรือไม่

ค�าตอบ:

ใช ่ด�าเนินการต่อ

ไม ่โปรดปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
ทั่วโลกหรือฝ่ายจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามทั่วโลก 
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ค่านิยมและ
ความรับผิดชอบของเรา
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การด�ารงไว้ซึ่งค่านิยมของเรา
การด�ารงไว้ซึ่งค่านิยมของคอลเกต ซึ่งคือความใส่ใจ การท�างานร่วมกันเป็นทีมระดับโลก  
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยเราสร้างวัฒนธรรมที่บุคลากรจะปฏิบัติงานเป็นทีม ท�างานร่วมกัน
สู่เป้าหมายเดียวกัน ค่านิยมพื้นฐานทั้งสามของคอลเกตเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งที่เราท�า

บริษัทใส่ใจบุคลากรทุกคน ซึ่งรวมถึง 
บุคลากร ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น  
และหุ้นส่วนทางธุรกิจของคอลเกต 
บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะกระท�าการ

ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตย ์
ความสุจริต และมาตรฐานจริยธรรม

สูงสุดในทุกสถานการณ์เพื่อรับฟังผู้อื่น
ด้วยความเคารพและเห็นคุณค่าของ
ความแตกต่าง บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะ

ปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เสริมสร้าง
ชุมชนที่บุคลากรของคอลเกตอาศัยและ
ท�างานอยู ่และปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับทั้งหมด

บุคลากรทุกคนของคอลเกตเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมงานระดับโลกที่มุ่งมั่น

ในการท�างานร่วมกันข้ามประเทศ
และทั่วทั้งโลก เพียงแค่การแบ่งปัน

ความคิดเห็น เทคโนโลย ี 
และความสามารถพิเศษ  

จะท�าให้บริษัทด�ารงไว้ซึ่งการเติบโต
แบบที่มีผลก�าไร

คอลเกตมุ่งมั่นที่จะท�าทุกสิ่งที่ท�าอยู่
ให้ดียิ่งขึ้นทุกวัน ทั้งในฐานะ

ส่วนบุคคลและทีม บริษัทของเรา
จะประสบความส�าเร็จโดยการ

ท�าความเข้าใจความคาดหวังของ
ผู้บริโภคและลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น  
และการท�างานเพื่อคิดค้น

และปรับปรุงผลิตภัณฑ ์บริการ  
และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ความใส่ใจ การท�างานร่วมกัน
เป็นทีมระดับโลก

การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
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การจัดการด้วยความเคารพ
การจัดการด้วยความเคารพเป็นวิธีที่บุคลากรของคอลเกตน�าค่านิยมของบริษัทมาปฏิบัติ

ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่บุคลากรรู้สึกมีอิสระในการให้ข้อเสนอแนะ แบ่งปันความคิด และท�าประโยชน์ให้กับองค์กร

การจัดการด้วยความเคารพสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในการท�างานที่บุคลากรใส่ใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง และท�างาน
ร่วมกันเพื่อศักยภาพสูงสุดของตนเองได้เป็นอย่างดี

หลักการจัดการด้วยความเคารพมีดังนี้

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้และการขอค�าติชม

เห็นคุณค่าของผลงานของแต่ละคน

ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม

ท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดี

1
2
3
4
5
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ความรับผิดชอบของเราส�าหรับ
หลักในการประพฤติปฏิบัติตน

 ด�ารงไว้ซึ่งค่านิยมและหลักการจัดการด้วยความเคารพ
ของคอลเกตเพื่อรักษาวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของเรา ซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย ์พฤติกรรมที่มีจริยธรรม และ
ความมุ่งมั่นในการท�าสิ่งที่ถูกต้อง

 รักษามาตรฐานจริยธรรมสูงสุดและแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นผู้น�าด้านจริยธรรม

 เข้าใจสภาพแวดล้อมในการท�างานของคุณ ปฏิบัติตาม
นโยบายของคอลเกตและหลักในการประพฤติปฏิบัติตน

 ถือว่าพฤติกรรมที่มีจริยธรรมเป็นความรับผิดชอบของ
ตัวคุณเองและเพื่อนร่วมงานของคุณ

 ส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมโดยการแสดงความคิดเห็น 
ท้าทายพฤติกรรมที่ขัดกับนโยบายของคอลเกตหรือหลักใน
การประพฤติปฏิบัติตน

 หากคุณไม่แน่ใจ โปรดสอบถามข้อสงสัยและปรึกษา
ผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก  
ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก หรือบุคคลใดก็ตาม
ที่พร้อมให้ค�าแนะน�าได้ดีที่สุด

โปรดจ�าไว้ว่า ความเป็นผู้น�าด้านจริยธรรมของคุณมีความ
ส�าคัญต่อการรักษาชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์ของบริษัท

เราหวังให้ผู้จัดการของบุคลากรของคอลเกตเป็นผู้น�าที่มี
ความรับผิดชอบโดยการท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดีและแสดง
การตัดสินใจที่ด ีความรับผิดชอบของคุณในฐานะที่เป็นผู้จัดการ
ของบุคลากรของคอลเกต ได้แก่

 ท�าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ด ีซึ่งมีความเป็นผู้น�าที่สะท้อนให้
เห็นถึงวัฒนธรรมความใส่ใจ หลักการจัดการด้วยความเคารพ 
และพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของเรา

 เน้นย�้าถึงความส�าคัญของค่านิยมทางจริยธรรมและความมุ่งมั่น
ที่บริษัทมีต่อพฤติกรรมที่มีจริยธรรม

 รักษานโยบายเปิดกว้าง (open-door) และสื่อสารอย่างชัดเจน
ว่าลูกน้องของคุณสามารถเข้ามาพบคุณเพื่อรายงานการกระท�าที่
สงสัยว่าจะเป็นการประพฤติมิชอบ

 รับทราบว่าพนักงานบางคนกังวลเกี่ยวกับการตอบโต ้เน้นย�้า
นโยบายการไม่ตอบโต้ของบริษัท

 คาดการณ์ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นในส่วน
ที่คุณรับผิดชอบ ตื่นตัวและคอยรับฟังเสมอ

 หากคุณไม่แน่ใจ โปรดสอบถามข้อสงสัยและปรึกษา
ผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก  
ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก หรือบุคคลใดก็ตาม
ที่พร้อมให้ค�าแนะน�าได้ดีที่สุด

บทบาทของบุคลากร
ทุกคนของคอลเกต:

บทบาทของผู้จัดการของ
บุคลากรของคอลเกต:
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หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดชมวิดีโอออนไลน ์แนวทางส�าหรับผู้จัดการเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถ
พบได้บนเว็บเพจของฝ่ายจริยธรรม และการปฏิบัติตามบน ourcolgate.com หรือบนแอปของฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตาม

การรักษามาตรฐานจริยธรรมสูงสุด: เรียนรู ้ ปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น
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ความสัมพันธ์ของเรา
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ความสัมพันธ์ของเราต่อกันและกัน

เราพยายามเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ในการท�างานที่ประสบความส�าเร็จ

ที่คอลเกต เราภูมิใจในความมุ่งมั่นส่วนตัวที่แข็งแกร่งของพนักงานของเราและความส�าเร็จที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นผล
มาจากความมุ่งมั่นนั้น แต่ความมุ่งมั่นระดับนี้จะสามารถบรรลุได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจ  
การสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย ์และความเคารพเท่านั้น ความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณกับเพื่อนพนักงาน 
ลูกน้อง และหัวหน้างานของคุณควรจะด�าเนินไปในลักษณะหุ้นส่วน ที่ซึ่งพฤติกรรมของแต่ละคนได้รับการ
ควบคุมด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานจริยธรรมสูงสุด

แต่ละคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบของตนและรู้สึกมั่นใจว่าผู้อื่นจะท�าเช่นเดียวกัน ซึ่งหมายถึง
การให้การสนับสนุนที่จ�าเป็นแก่ผู้อื่นเพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วง

ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ที่คุณท�างานด้วยควรส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมโดยการเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ความเหมาะสม ความเป็นธรรม และความซื่อสัตย ์ในฐานะผู้น�า เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา
มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูง และสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการท�างานร่วมกันเป็น
ทีม ความเคารพ และพฤติกรรมที่มีจริยธรรม

เราสนับสนุนการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์

เราสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม หากคุณเป็นหัวหน้างาน ให้ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ในฐานะบุคคลหนึ่งโดยการเห็นคุณค่าของผลงานของแต่ละคน และให้พวกเขามีอิสระที่จ�าเป็นต่อการท�างาน
ของพวกเขา ให้แนวทางและค�าติชมเพื่อช่วยในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

ความสัมพันธ์ของคุณกับหัวหน้างานของคุณควรเป็นความสัมพันธ์จากความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกัน
และกัน คุณและหัวหน้างานของคุณเป็นทีมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายที่บริษัทก�าหนดไว้
ส�าหรับหน่วยธุรกิจของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมสูงและความซื่อสัตย์ของบริษัท

การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันของเราควรสะท้อนถึงค่านิยมพื้นฐานของเรา และควรอยู่บนพื้นฐานของ
ความใส่ใจ ความไว้วางใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน
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เราเห็นคุณค่าของบุคลากรของคอลเกตว่าเป็นทรัพยากร
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา

ความมุ่งมั่นของคอลเกตที่จะใส่ใจผู้คนเป็นที่ประจักษ์ผ่านทางโปรแกรมต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริม
และให้รางวัลส�าหรับความส�าเร็จของบุคคลและของทีม บริษัทสนับสนุนให้คุณพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดของคุณและสร้างผลงานที่มีความหมายต่อความส�าเร็จของบริษัท ท้ายที่สุดแล้วก็คือความ
พยายามของบุคลากรที่มีความสามารถ และทักษะของคอลเกตทั่วโลกที่ท�าให้ความส�าเร็จของธุรกิจเรา
มีความเป็นไปได้

ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงการสรรหาบุคลากร การว่าจ้าง การเลื่อนต�าแหน่ง การโยกย้าย ค่าตอบแทน การฝึกอบรม 
การลดต�าแหน่ง หรือการเลิกจ้าง

เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

สีผิว

ศาสนา

เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

ชาติก�าเนิด

ความเป็นพลเมือง

อายุ

การตั้งครรภ์

วิถีทางเพศ

ความพิการ

สถานภาพทางทหาร

สถานภาพทางการสมรสหรือครอบครัว

สถานะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว

ลักษณะอื่นใดที่กฎหมายคุ้มครอง

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านนโยบายโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม
และการต่อต้านการคุกคามของบริษัทบน ourcolgate.com

บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานหรือ
ผู้สมัครงานคนใดบนพื้นฐานต่อไปนี้

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/equal-opportunity-employer-info
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/equal-opportunity-employer-info
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 วัฒนธรรม การปฏิบัต ิและหลักการจัดการด้วยความเคารพของบริษัทของเราสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในเรื่องการไม่แบ่งแยก

 เรารักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ไม่แบ่งแยก และบรรลุความเป็นเลิศด้วยการดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีภูมิหลัง
ทุกประเภทในทีมงานของเรา

 เราห้ามมิให้บุคคลใดก็ตามท�าการคุกคามทางเพศหรือการคุกคามใดๆ ต่อบุคลากรของคอลเกตในสถานที่ท�างานหรือขณะด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 เราห้ามมิให้มีการเล่นพรรคเล่นพวกหรือลักษณะที่ดูเหมือนจะเป็นการเล่นพรรคเล่นพวกในสถานที่ท�างานตามนโยบายและ
ขั้นตอนของบริษัท

 เราไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานเด็ก หมายถึง การจ้างงานบุคคลใดๆ ที่มีอายุต�่ากว่าอายุต�่าสุดที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งถือว่าขัดกับ
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ห้ามจ้างงานบุคคลใดที่รับรู้ว่ามีอายุต�่ากว่าสิบหก (16) ปี

 เราพยายามก�าจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 ห้ามมิให้มีการครอบครอง ใช ้ขาย หรือขนย้ายยาที่ผิดกฎหมายหรืออุปกรณ์ในการเสพยา และการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์
ในทางที่ผิดภายในทรัพย์สิน (รวมถึงยานพาหนะ) หรือเวลาท�างานของบริษัท

 ห้ามมิให้มีการด�าเนินธุรกิจของบริษัทขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยาอื่นๆ

 ต้องรายงานกรณีการใช้ยาหรือแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดใดๆ ในสถานที่ท�างาน การละเมิดหรือการครอบครองอาวุธ
ที่ผิดกฎหมายภายในทรัพย์สินหรือเวลาท�างานของบริษัทต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยทั่วโลก  
ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก หรือฝ่ายบริหารทันที

 ห้ามมิให้มีการครอบครองหรือใช้อาวุธ/อาวุธปืน วัตถุระเบิดหรืออาวุธยุทธภัณฑ์ในสถานที่ของบริษัท หรือขณะด�าเนิน
ธุรกิจของคอลเกตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น การครอบครองอาวุธอาจได้รับอนุญาตส�าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
เมื่อมีการพิจารณาแล้วว่าการครอบครองนี้เป็นสิ่งจ�าเป็นในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคอลเกตและ
บุคลากร และ

 ห้ามมิให้มีการกระท�าการใดๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็นความรุนแรง การข่มขู ่การสร้างความเสื่อมเสีย ขู่กรรโชก หรืออาจท�าให้
บุคคลอื่นรู้สึกไม่ปลอดภัย

 หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการข่มขู่หรือการกระท�ารุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ท�างาน โปรดติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ทั่วโลกทันทีที่หมายเลข +1 212-310-2335
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ความสัมพันธ์ของเรากับบริษัท

การลงทุน

ห้ามท�าการลงทุนที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของคุณ นโยบายบริษัทห้ามมิให้บุคลากรของคอลเกต
เป็นเจ้าของหุ้นจ�านวนมากหรือมีผลประโยชน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในบริษัทที่แข่งขันหรือท�าธุรกิจกับคอลเกต  
การห้ามนี้ไม่มีผลกับการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทที่เปิดขายหุ้นให้บุคคลทั่วไปจ�านวนไม่มาก (โดยทั่วไป  
ต�่ากว่าร้อยละ 1) โดยมีเงื่อนไขว่าการลงทุนนั้นต้องมีมูลค่าทางการเงินไม่มากพอที่ก่อให้เกิดลักษณะที่
ดูเหมือนจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หากคุณได้ท�าการลงทุนที่บริษัทอาจห้ามก่อนมาร่วมงานกับคอลเกต 
โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายทั่วโลก หรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก

ครอบครัว

คุณอาจพบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่คู่สมรสของคุณหรือสมาชิกใกล้ชิดคนอื่นๆ ในครอบครัวเป็น  
(หรือได้รับการจ้างงานจาก) หนึ่งในคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้จัดหาของคอลเกต สถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่
สถานการณ์ที่บริษัทห้าม แต่เป็นสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการรักษาความปลอดภัย  
การรักษาความลับ และผลประโยชน์ทับซ้อน

คุณยังควรตระหนักด้วยว่าสถานการณ์ดังกล่าว แม้ว่าอาจดูไม่เป็นอันตรายส�าหรับคุณ แต่อาจก่อให้เกิด
ข้อกังวลในหมู่เพื่อนร่วมงานของคุณ ซึ่งอาจมีผลต่อความสัมพันธ์ในการท�างานของคุณ ลักษณะที่ดูเหมือน
จะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมากอาจสร้างปัญหา ไม่ว่าพฤติกรรมของคุณจะเหมาะสมหรือไม่ก็ตาม

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว คุณต้องตรวจสอบสถานการณ์เฉพาะของคุณกับผู้จัดการของคุณ ฝ่ายกฎหมาย
ทั่วโลก หรือกับฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลกเพื่อประเมินลักษณะและขอบเขตของข้อกังวลใดๆ 
และหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม

เราหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

การตัดสินใจของคุณเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัท คุณควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการเชื่อมโยงใดๆ ที่ขัดกับหรือดู
เหมือนว่าจะเป็นการประนีประนอมต่อวัตถุประสงค์และการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระในการด�าเนินธุรกิจให้กับหรือกับบริษัท  
ความทับซ้อนอาจเกิดขึ้นในหลายสถานการณ ์จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเขียนครอบคลุมทุกข้อไว้ในที่นี ้และไม่ง่ายเสมอไปที่จะแยกระหว่าง
การกระท�าที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม เมื่อมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก หรือ
ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลกก่อนที่จะกระท�าการใดๆ

ในฐานะบุคลากรของคอลเกต เรารับรู้ถึงความไว้วางใจและความมั่นใจที่มีในตัวเราและ
การกระท�าการด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตในทุกสถานการณ์
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งานอื่น

ขณะท�างานให้กับคอลเกต บุคลากรของคอลเกตไม่สามารถท�างานหรือให้ความช่วยเหลือคู่แข่งหรือ
ผู้จัดจ�าหน่ายที่เป็นบุคคลที่สาม ลูกค้า หรือผู้จัดหาของเราได้

นอกจากนี ้ห้ามใช้เวลา สิ่งอ�านวยความสะดวก ทรัพยากร แบรนด ์หรือโลโก้ของบริษัทส�าหรับการท�างาน
นอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของคุณที่คอลเกตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานของคุณ

ส่วนบุคคล

คอลเกตยอมรับและเคารพสิทธิของบุคลากรของคอลเกตในการคบค้ากับบุคคลที่พวกเขาพบปะในสถานที่
ท�างานอย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม เราต้องใช้วิจารณญาณที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นไม่ได้

 มีผลกระทบในเชิงลบต่อผลการปฏิบัติงาน
 ขัดขวางความสามารถในก�ากับดูแลผู้อื่น
 รบกวนสภาพแวดล้อมในการท�างาน
 สร้างความรู้สึกของการเล่นพรรคเล่นพวก

ความประพฤติใดๆ ในสถานที่ท�างานที่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือมิตรภาพระหว่างพนักงานอาจไม่
เหมาะสม หากความประพฤตินั้นสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ท�าให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัดใจ หรือการรับรู้ถึง
การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ให ้การเล่นพรรคเล่นพวกหรือการตัดสินใจทางธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เชิง
ความรักใคร่หรือมิตรภาพมากกว่าผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทเป็นสิ่งต้องห้าม บุคคลใดที่พบว่า ตนเอง
อยู่ในความสัมพันธ์เชิงความรักใคร่หรือมิตรภาพ ควรจะใช้การรับรู ้การตัดสินใจที่ด ีและมีไหวพริบ นอกจาก
นี ้หัวหน้างานไม่ควรก�ากับดูแลบุคคลที่เขาหรือเธอมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวด้วย ในสถานการณ์ดังกล่าว 
พนักงานทั้งสองคนต้องรายงานสถานการณ์ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ/หรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามทั่วโลก

คณะกรรมการ

โปรดขออนุมัติจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตาม และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
ก่อนที่จะตกลงรับเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารหรือต�าแหน่งที่คล้ายคลึงกันส�าหรับบริษัทที่แสวงหา
ผลก�าไรหรือหน่วยงานรัฐบาล

คุณไม่จ�าเป็นต้องขออนุมัติเพื่อเป็นสมาชิกของคณะกรรมการขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เว้นแต่องค์กร
นั้นจะมีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องกับการท�างานกับบริษัท ซึ่งในกรณีนี้จะต้องขออนุมัติจาก
ประธานฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานของคุณ
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ข้อควรพิจารณาอื่นๆ

เราพยายามที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ด ีที่สะท้อนค่านิยมของบริษัท และส่งเสริมความสัมพันธ์
ในการท�างานที่แข็งแกร่ง แม้ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนมักเกิดจากการที่เราติดต่อกับบุคคลภายนอก แต่ความ
ทับซ้อนหรือลักษณะที่ดูเหมือนจะเป็นความทับซ้อนอาจเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ภายในบริษัท บุคลากรที่
จัดการผู้อื่นต้องรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น ซึ่งอาจท�าให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นการ
เล่นพรรคเล่นพวกหรืออาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้

หากคุณมีข้อสงสัยหรือพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โปรดปรึกษา
ผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก หรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก 
บริษัทจะท�างานร่วมกับคุณเพื่อจัดการกับสถานการณ์และระบุทางแก้ไขที่เหมาะสม

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนและของขวัญ ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลกของบริษัท

เราปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคอลเกตเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นข้อมูลที่ใช้เชื่อมโยงกับธุรกิจ
ของคอลเกต ซึ่งโดยทั่วไปไม่ทราบกันหรือค้นพบได้ยาก และมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขัน การปกป้องข้อมูล
ที่เป็นกรรมสิทธิ์มีบทบาทส�าคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการแข่งขันของเรา

แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ ์แต่รายการนี้ให้ตัวอย่างของข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการปกป้องดูแล

 วัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 รายชื่อพนักงาน ลูกค้า หรือผู้ขาย

 การยื่นขอสิทธิบัตร

 ข้อมูลทางการเงินที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

 สูตรผลิตภัณฑ์

 กระบวนการผลิต

 รูปแบบใดๆ ของเอกสารทางการตลาดหรือ
การขายที่ไม่ได้เผยแพร่

 ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์มีอะไรบ้าง
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 ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูล
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคอลเกต

 ท�าเครื่องหมายบนเอกสารที่เป็นกรรมสิทธิ์ว่า
เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์

 ระวังการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใน
ลิฟต ์พื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ต่อบุคลากรคนอื่นๆ  
ของคอลเกตหรือบุคคลที่สาม เว้นแต่อยู่บนพื้นฐานของ
การ “จ�าเป็นต้องรู”้ หรือ “จ�าเป็นต้องใช”้

 ให้บุคคลที่สามมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการกับข้อมูล
ที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม

 ประกาศหรือพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์
สาธารณะหรือเว็บไซต์สื่อสังคม

 ใช้ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคุณเองหรือประโยชน์
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลภายนอกคอลเกต

 ทิ้งข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ไว้ในห้องประชุมหรือส�านักงาน
ที่ไม่ได้ล็อก

หากคุณออกจากคอลเกต คุณยังมีหน้าที่จะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคอลเกตต่อไป คุณควรจ�าไว้ว่าจดหมายโต้ตอบ  
สิ่งพิมพ ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์เอกสารหรือบันทึกชนิดใดๆ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเฉพาะ ขั้นตอน - ไม่ว่าจะเป็นความลับ
หรือไม่ก็ตาม - ทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท และจะต้องอยู่ที่คอลเกต นอกจากนี ้คุณยังจะต้องคืนทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท
ที่อยู่ภายใต้การครอบครอง การดูแล หรือการควบคุมของคุณ หากคุณออกจากบริษัท

หากคุณมีข้อสงสัยว่าข้อมูลเป็นข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือไม ่คุณควรติดต่อกับฝ่ายกฎหมายทั่วโลก บุคลากรของคอลเกตสามารถ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ ์ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการ
ปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลกของบริษัท

ควร ห้าม

หน้าที่ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคอลเกตมีดังนี้
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เรายึดมั่นต่อนโยบายการร้องขอของผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน

บุคลากรของคอลเกตไม่ควรตอบรับค�าขอหรือโพสต์ใดๆ จากสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว ชุมชนการเงิน หรือ
ประชาชนที่ขอให้คุณพูดในนามของคอลเกต

 บุคลากรจะต้องส่งต่อเรื่องการขอสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว ชุมชนการเงิน หรือ
ประชาชนไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารหรือรองประธานอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

 บุคลากรจะต้องส่งต่อเรื่องการขอให้บุคลากรให้ข้อมูลในนามของคอลเกตแก่บุคคลติดต่อจากส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก หน่วยงานก�ากับดูแลอื่นๆ หรือ
นักกฎหมายภายนอกไปยังฝ่ายกฎหมายทั่วโลกทันที

สิ่งส�าคัญก็คือห้ามไม่ให้พนักงานตอบรับการสอบถามใดๆ ในลักษณะนี้หรือติดต่อด้วยตัวเองในนามของ
บริษัท เนื่องจากการให้ค�าตอบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง แม้จะเป็นการปฏิเสธหรือปฏิเสธความรับผิดชอบ
ของข้อมูล อาจส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ข่าวที่ไม่พึงประสงค ์ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรืออาจมีผลร้ายแรงต่อ
บริษัทได้

นโยบายนี้ไม่มีผลต่อการขอข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจ�าปีและประจ�าไตรมาส 
หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายของบริษัท

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลกของบริษัท

เราจัดท�าบัญชีและบันทึกอย่างถูกต้อง

ต�าแหน่งทางการเงินของบริษัทของเราและผลของการประกอบการต้องถูกบันทึกตามข้อก�าหนดของกฎหมาย
และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป (GAAP) คอลเกตต้องรักษาสมุดบัญช ีบันทึก และบัญชีที่สะท้อนถึง
ธุรกรรมและสินทรัพย์ของบริษัทอย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งรักษาระบบการควบคุมการบัญชีภายใน
ให้เหมาะสม

ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง การประมวลผล และการบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อ
ความซื่อสัตย ์และดังนั้น

 ต้องแน่ใจว่ามีการบันทึกธุรกรรม รายจ่าย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างถูกต้องในสมุดบัญชีและบันทึกของ
บริษัท ซึ่งรวมถึงจ�านวนเงินของรายจ่าย ผู้รับหรือผู้รับประโยชน์ของรายจ่าย และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ส�าหรับรายจ่าย

 ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง และเอกสารประกอบที่เหมาะสมเกี่ยวกับธุรกรรมและการจ�าหน่าย
สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

ข่าว
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 ต้องแน่ใจว่าธุรกรรม การบัญช ีหรือรายการทางการเงินทุกรายการสะท้อนถึงสิ่งที่อธิบายไว้ในเอกสาร
ประกอบอย่างชัดเจน ต้องไม่มีการปกปิดข้อมูลจากหรือโดยฝ่ายบริหาร หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
หรือผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

 ต้องไม่สร้างรายการใดๆ ที่เป็นเท็จหรือท�าให้เข้าใจผิดในสมุดบัญชีหรือบันทึกทางการเงินของบริษัท  
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 ไม่มีการอนุมัติหรือท�าการจ่ายเงินในนามของบริษัท หากส่วนใดของการจ่ายเงินจะถูกน�าไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

 เงินทุนหรือสินทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมได้

 ต้องมีการแจ้งรายได้และค่าใช้จ่ายในเวลาที่เหมาะสม

สินทรัพย์และหนี้สินควรได้รับการบันทึกและประเมินค่าอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ผู้ที่รับผิดชอบหรือ
มีส่วนร่วมในการเตรียมตัวยื่นค�าร้องของคอลเกตกับคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
และการยื่นค�าร้องอื่นๆ ตามข้อเรียกร้องที่กฎหมายก�าหนด หรือการสื่อสารอื่นๆ กับกลุ่มธุรกิจหรือกับ
กลุ่มทางการเงินควรมั่นใจว่า การเปิดเผยในการยื่นค�าร้องและการสื่อสารเหล่านี้มีความสมบูรณ ์ยุติธรรม  
ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และสามารถเข้าใจได้เมื่อด�าเนินการ

หากคุณเกิดทราบว่าอาจมีการละเว้น การปลอมแปลง หรือความไม่ถูกต้องในท�าธุรกรรม การบัญช ีหรือ
รายการทางการเงินใดๆ หรือในรายงานของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของคอลเกต 
หรือการสื่อสารอื่นๆ หรือความล้มเหลวใดๆ ในการควบคุมภายใน คุณต้องรายงานข้อมูลนั้นต่อผู้จัดการของ
คุณหรือฝ่ายกฎหมายทั่วโลกทันท ีคุณยังอาจติดต่อฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับสมุดบัญช ีบันทึก 
และเอกสาร ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลกของบริษัท

 สมุดบัญชีและบันทึกของบริษัทจะต้องถูกต้อง

 เอกสารของบริษัทจะต้องชัดเจนและไม่คลุมเครือ

 ไม่ควรท�ารายการที่เป็นเท็จหรือท�าให้เข้าใจผิด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

โปรดจ�าไว้ว่า
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เราใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม
อย่างมีความรับผิดชอบ

การใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรต้องใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอท)ี ของคอลเกตอย่างมีความรับผิดชอบและ
ในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติและนโยบายและขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัท

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคอลเกตรวมถึงฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร ์ซอฟต์แวร ์อุปกรณ์มือถือ 
ข้อมูล และสื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งคอลเกตเป็นเจ้าของ ให้เช่า หรือจัดหาให ้
บุคลากรควรใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคอลเกตในลักษณะที่ให้ความเคารพและเป็นมืออาชีพ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคอลเกตเท่านั้น ยกเว้นการใช้ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จ�ากัดและเหมาะสม

บุคลากรจะต้องไม่ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคอลเกตเพื่อกระท�าการดังต่อไปนี้

 ส่งข้อความที่คุกคาม เลือกปฏิบัต ิน่ารังเกียจ หมิ่นประมาท ฉ้อโกง หรือข่มขู่

 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ ์ความลับ หรือความลับทางการค้าของบริษัทหรือของบุคคลที่สาม
อย่างไม่เหมาะสม

 เป็นสาเหตุหรืออนุญาตให้มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือการแทรกแซงเครือข่ายหรือระบบ
การสื่อสารของคอลเกต ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงการฉีดหรือส่งผ่านเวิร์ม ไวรัส สปายแวร ์มัลแวร ์หรือ
เนื้อหาหรือรหัสอื่นใดที่มีลักษณะเป็นอันตรายหรือก่อกวน

 หลีกเลี่ยงการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้หรือการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ของคอมพิวเตอร ์เครือข่าย แอป
พลิเคชัน หรือเทคโนโลยีอื่นๆ

เราปกป้องสินทรัพย์ของคอลเกต

สนิทรพัย์ สถานที ่หรอืการบริการของบรษิทั ต้องใช้ให้ถูกตามวัตถปุระสงค์ซึง่ชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และได้รับการอนญุาตแล้ว
เท่านั้น การขโมยเงิน ทรัพย์สิน หรือบริการต่างๆ เป็นเรื่องต้องห้ามอย่างเด็ดขาด การใช้เครื่องมือ ระบบ สถานที ่บัตรเครดิตของ
องค์กร และเครื่องใช้ส�านักงานของคอลเกตจะต้องเกี่ยวข้องกับงานของคุณที่คอลเกต หรือตามจุดประสงค์ที่ได้รับการอนุญาตจาก
ฝ่ายบริหาร คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโดยส่วนตัวไม่เพียงแค่การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทตามที่บริษัทได้มอบความไว้วางใจให้กับคุณ 
แต่ยังต้องช่วยปกป้องทรัพย์สินของบริษัทโดยทั่วไปอีกด้วย คุณควรตื่นตัวในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจจะน�ามาซึ่ง
ความสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด หรือการขโมยทรัพย์สินของบริษัท และคุณต้องรายงานสถานการณ์ทั้งหมดดังนี้ให้กับผู้จัดการของ
คุณหรือฝ่ายรักษาความปลอดภัยขององค์กรทันทีที่คุณได้รับรู้

พนักงานบางคนและพนักงานอาวุโสเท่านั้นที่จะมีอ�านาจในการสร้างข้อผูกมัดที่มีผลต่อทรัพย์สินของบริษัท คุณไม่ควรสร้างข้อผูกมัด
ที่มีผลต่อสินทรัพย์ของบริษัท นอกเสียจากว่าได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความชัดเจน คุณควร
ติดต่อผู้อ�านวยการด้านการเงินในท้องถิ่นหรือในฝ่ายของคุณ
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 ละเมิดสิทธิของบุคคลหรือบริษัทใดที่ได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์
ทางการค้า สิทธิในการเผยแพร/่ความเป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ ์ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่คล้ายคลึงกัน

 ละเมิดสิทธิในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัวของบุคคลใดที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ร้องขอเพื่อกิจการค้าภายนอก เพื่อเหตุผลทางศาสนาหรือการเมือง หรือเพื่อผลประโยชน์หรือความก้าวหน้า
ส่วนบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 ติดตั้งหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตบนระบบของคอลเกตเพื่อการใช้งานทางธุรกิจหรือ
การใช้งานส่วนบุคคล

 การใช้งานอื่นใดที่แนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลกของบริษัทห้าม

 คอลเกตขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานทั้งหมด และจ�ากัด ระงับ หรือยุติการเข้าถึงทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกเมื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นตามที่จ�ากัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พนักงานไม่ควรคาดหวังความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อใช้ทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

สื่อสังคม

 “สื่อสังคม” เป็นค�าที่ใช้เรียกเว็บไซต์และเครื่องมือออนไลน ์ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตโดยการแบ่งปันข้อมูล ความเห็น ความรู ้และความสนใจ เครื่องมือสื่อสารออนไลน์เหล่านี้
น�าเสนอวิธีที่มีค่าส�าหรับเราในการติดต่อซึ่งกันและกัน และกับลูกค้า ผู้จัดหา ผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญที่ใช้
และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลก แม้ว่าเครื่องมือสื่อสังคมจะมีประโยชน์มากมาย แต่เครื่องมือเหล่านี้
ยังสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัท กับพนักงานที่ใช้สื่อสังคม และกับบุคคลที่สามอื่นๆ เช่นกัน

สิ่งที่ควรและห้ามท�าบนสื่อสังคม

 ไม่ควรใช้ที่อยู่อีเมลของบริษัทส�าหรับการมีปฏิสัมพันธ์บนสื่อสังคมส่วนตัวของคุณ

 หากคุณเข้าร่วมเว็บไซต์สื่อสังคมในฐานะบุคคลหนึ่ง (เช่น บัญช ีFacebook หรือ Twitter ส่วนตัว)  
คุณอาจระบุตัวคุณเองว่าเป็นพนักงานบริษัท แต่คุณไม่ควรใช้ชื่อของบริษัท บริษัทสาขาของบริษัท  
หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทสาขาในชื่อผู้ใช้หรือชื่อที่แสดงบนหน้าจอของคุณ 
นอกจากนี ้คุณไม่ควรใช้โลโก้หรือวัสดุที่บริษัทเป็นเจ้าของ
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 หากคุณก�าลังให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอลเกตหรือก�าลังโพสต์เกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
บนเว็บไซต์สื่อสังคมส่วนตัวของคุณ คุณจะต้องเปิดเผยว่าคุณท�างานให้กับบริษัทและเพิ่มข้อความปฏิเสธ
ความรับผิดชอบว่าข้อความเหล่านี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลของคุณในแต่ละโพสต ์หากกฎหมายก�าหนดไว้

 หากคุณเกิดได้รับทราบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
หรือหากคุณได้รับค�าถามเกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทบนเว็บไซต์สื่อสังคมส่วนตัวของคุณ 
คุณอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทที่ตอบประเด็นดังกล่าว หรือส่งค�าถามไปยังส่วนติดต่อเราของ 
ColgatePalmolive.com เพื่อขอค�าตอบ

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับการใช้และ
การปกป้องทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการปฏิบัติทาง
ธุรกิจระดับโลกของบริษัท

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/contact-us
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/contact-us
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ความสัมพันธ์ของเรากับคณะกรรมการบริหารของเรา

เรามีคณะกรรมการบริหารที่เป็นอิสระ มีประสบการณ ์และหลากหลาย

ความเป็นอิสระส่งเสริมความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ เป็นนโยบายของคอลเกตที่จะมีคณะกรรมการบริหารที่ส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วยผู้อ�านวยการจากภายนอกที่เป็นอิสระ ผู้อ�านวยการทั้งหมดที่ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบการตรวจสอบบัญช ี 
ค่าชดเชย และเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวกับการปกครอง เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ไม่มีต�าแหน่งผู้อ�านวยการใดข้ามสายงานกัน และเป็น
นโยบายของบริษัทที่จะไม่มีผู้อ�านวยการอิสระคนไหนที่ได้รับค่าที่ปรึกษา ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ส�าหรับผู้อ�านวยการจากทางบริษัท

เราส่งเสริมการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผยกับคณะกรรมการ

ผู้อ�านวยการของคอลเกตจะมีการติดต่อโดยตรงบ่อยครั้งกับฝ่ายบริหารของบริษัททั้งภายนอกและภายในห้องประชุมคณะกรรมการ  
ผู้จัดการอาวุโสหลักจะเข้าร่วมกับผู้อ�านวยการในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�า และพวกเขากระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมการ
ประชุมที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นทางธุรกิจต่างๆ ระหว่างการประชุมของคณะกรรมการผู้บริหารตามตารางการประชุม  
ผู้อ�านวยการจะถูกเชิญติดต่อกับผู้จัดการอาวุโสด้วยการถามค�าถามและให้ค�าแนะน�าต่างๆ ซึ่งผู้อ�านวยการเหล่านี้ก็มักจะท�าอยู่เสมอ 
บรรยากาศของการเปิดเผยและความตรงไปตรงมาสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมของคอลเกต และช่วยให้คณะกรรมการ
ได้มีบทบาทที่ส�าคัญในการพัฒนาและการให้ค�าแนะน�าในด้านกลยุทธ์ของบริษัท

เรามุ่งมั่นต่อการก�ากับดูแลองค์กรที่เป็นเลิศ

คอลเกตเป็นผู้น�ามาโดยตลอดในการสนับสนุนการริเริ่มการก�ากับดูแลองค์กร คอลเกตเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ได้รับเอาหลัก
ในการประพฤติปฏิบัติตนมาใช้เพื่อก�ากับดูแลการติดต่อทางธุรกิจทั้งหมด และเพื่อพัฒนาการก่อตั้งคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ 
โดยได้วางแนวทางการปฏิบัติในการก�ากับดูแลองค์กรที่เป็นเลิศมาเป็นเวลาสองทศวรรษแล้ว ซึ่งมีการปรับปรุงและปรับแต่งอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการของคอลเกตเป็นศูนย์กลางของนโยบายเหล่านี ้และเชื่อมั่นอย่างมากว่าการก�ากับดูแลองค์กรที่ดีจะส่งเสริม
และช่วยให้เราประสบความส�าเร็จทางธุรกิจในระยะยาวเป็นอย่างมาก บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการ
อ่านแนวทางของคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นการก�ากับดูแลองค์กรที่มีนัยส�าคัญ

เราโชคดีที่มีกลุ่มบุคคลที่โดดเด่นที่ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัท ที่ให้ค�าแนะน�า แนวทาง 
และความเป็นผู้น�าที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา ด้วยประสบการณ์
ที่สั่งสมมาในด้านธุรกิจ การศึกษาและการบริการสาธารณะ ประสบการณ์ต่างประเทศ ความส�าเร็จ
ในด้านการศึกษา ชื่อเสียงด้านศีลธรรมและจริยธรรม และความหลากหลาย คณะกรรมการบริหาร
ของเราได้ดูแลธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/board-guidelines-on-significant-corporate-governance-issues
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ความสัมพันธ์ของเรากับหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ นอกบริษัท

เราติดต่อกับบุคคลที่สามอย่างมีจริยธรรม

ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมของความไว้วางใจ การสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย ์ 
และความเคารพครอบคลุมไปถึงความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลที่สาม การติดต่อกับบุคคลที่สามอย่างซื่อสัตย์
และเป็นธรรมเป็นสิ่งจ�าเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีและยั่งยืน เราพิจารณาบุคคลที่สามที่มี
ความเป็นไปได้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การตัดสินใจเลือกผู้ขายจะขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานที่
ยุติธรรม เช่น ราคาและคุณภาพ รวมถึงความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์

นอกจากนี ้เราไม่ให้สิทธิแก่บุคคลที่สามรายใดเป็นพิเศษในเรื่องราคา ค่าส่งเสริมการขาย ความช่วยเหลือ
ด้านการตลาด หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลที่สามอยู่ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับรัฐบาลและกฎหมายในหลักปฏิบัตินี้

หลักในการประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลที่สามของคอลเกตได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อถ่ายทอดความคาดหวัง
ของเราเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมที่เราคาดหวังจากผู้จัดหา ผู้จัดจ�าหน่าย ตัวแทน ลูกค้า 
คู่ค้าการวิจัยของเรา และบุคคลที่สามอื่นๆ ทั้งหมดที่เราท�างานด้วย

ผู้จัดหาและผู้ขายของคอลเกตควรได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับข้อก�าหนดในการปฏิบัติตามหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติตนของบุคคลที่สามเสมอเมื่อท�างานกับเรา หรือมิฉะนั้นพวกเขาอาจเสียโอกาสในการท�าธุรกิจกับเรา
หากไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนั้นแล้ว เราควรเคารพและยึดมั่นในนโยบายเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้จัดหาในขอบเขต
ที่จะไม่ขัดกับนโยบายของเราเอง หลักในการประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลที่สามของคอลเกต  
มีให้อ่านหลายภาษาบนเว็บไซต์ของบริษัท

เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อภาพพจน์ที่ผู้จัดหา ลูกค้า และบุคคลที่สามอื่นๆ มองเรา การรักษาไว้
ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทในเรื่องความซื่อสัตย ์ความสุจริต และความเป็นธรรมในการติดต่อกับกลุ่มเหล่านี้
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/third-party-code-of-conduct
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เราไม่ให้หรือไม่รับของขวัญที่ไม่เหมาะสม

การเสนอ การให ้หรือการรับของขวัญ การจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้มีอิทธิพลต่อหรือดูเหมือน
จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจใดๆ นั้นเป็นการกระท�าที่ยอมรับไม่ได ้หากคุณตั้งใจจะให ้ได้ให ้ได้รับ
การเสนอ หรือได้รับของขวัญ การจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์อื่นๆ จะต้องมีมูลค่าไม่เกินที่ก�าหนดไว ้(ประมาณ 
50 ดอลลาร์สหรัฐ) ของขวัญจะต้องไม่ใช่เงินสด สิ่งที่เทียบเท่าเงินสด หรือหลักทรัพย ์อีกทั้งพึงระลึกไว้เสมอ
ว่าคุณสามารถให้หรือรับของขวัญเฉพาะที่มีมูลค่าที่ก�าหนดไว้แก่หรือจากแหล่งเดียวปีปฏิทินละหนึ่งครั้ง
เท่านั้น

หากคุณเชื่อว่ามีการเสนอหรือให้ของขวัญ การจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ คุณต้องติดต่อฝ่ายกฎหมายทั่วโลก หรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก

หากการที่คุณจะไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก�าหนดไว้อาจท�าให้บริษัทตกอยู่ในสถานการณ์ที่
กระอักกระอ่วน ความตั้งใจของคุณในการรับของขวัญควรได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายทั่วโลก 
นอกจากนี ้ห้ามจัดการหรือรับของขวัญ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีมูลค่ามากกว่าที่ก�าหนดไว้
ในนามของสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวจากบุคคลใดก็ตามที่บริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยในปัจจุบัน
หรือที่บริษัทต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยในอนาคต

ปฏิบัติตามกฎนี:้ อย่าให้หรือรับของขวัญหรือบริการ หากจะท�าให้คุณประนีประนอมหรือดูเหมือนว่าคุณ
จะประนีประนอม ซึ่งไม่รวมถึงความบันเทิงทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลเป็นครั้งคราว หรือของขวัญที่มีมูลค่าที่
ก�าหนดไว้

คุณควรตระหนักว่า มีกฎระเบียบพิเศษที่ควบคุมการกระท�าที่เหมาะสมในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
กระทรวง ทบวง กรม รัฐบาลท้องถิ่น หรือรัฐบาลต่างประเทศที่แตกต่างไปจากกฎระเบียบในการติดต่อกับ
บริษัทที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ ห้ามให้ของขวัญหรือสิ่งของอื่นใด ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือลูกจ้างรัฐบาลคนใดในประเทศใดๆ โดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฝ่าย
กฎหมายทั่วโลก

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของขวัญส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐบาลได้โดย
การอ่านนโยบายรายจ่ายส�าหรับรัฐบาลทั่วโลกและแบบฟอร์มอนุมัติที่เกี่ยวข้อง
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เราเคารพความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่น

เป็นนโยบายของคอลเกตที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่นโดยเจตนา และยังเป็นนโยบายของบริษัท
ที่จะเคารพความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมากหากคุณเข้า
ท�างานที่คอลเกต และรับรู้เกี่ยวกับความลับทางการค้า หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์จากผู้ว่าจ้างคนก่อนของคุณ  
ตามปกติแล้ว ไม่มีการห้ามมิให้จ้างพนักงานหรืออดีตพนักงานจากคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม การจ้างจากคู่แข่ง
โดยตรงของเราอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมายที่ต้องได้รับการจัดการ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการได้รับข้อมูลที่
เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่แข่งของเราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ หากมีข้อสงสัยใดๆ ในเรื่องนี ้คุณควร
ปรึกษาฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

หากผู้ใดนอกบริษัทเข้าหาคุณเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์คิดค้น การค้นพบ หรือแนวความคิด ถือเป็นเรื่อง
ส�าคัญที่คุณจะต้องปกป้องบริษัทจากการละเมิดหรือการเรียกร้องเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ห้ามอนุญาต
ให้บุคคลภายนอกเปิดเผยรายละเอียดใดๆ ของการประดิษฐ์คิดค้น การค้นพบ หรือแนวความคิดใหม่ๆ ของ
พวกเขาต่อคุณโดยไม่มีการปรึกษากับฝ่ายกฎหมายทั่วโลกก่อน ให้แจ้งกับฝ่ายกฎหมายทั่วโลกหรือฝ่ายดูแล
ผู้บริโภคในท้องที่ของคุณถึงบุคคลทั้งหมดที่เข้าหาคุณด้วยแนวคิดที่คุณไม่ได้ร้องขอ เพื่อจัดการตามขั้นตอน
ของบริษัท

แนวทางมีอยู่บนเว็บไซต์ภายนอกของเราที ่www.colgate.com/innovation พร้อมกับแบบฟอร์ม
และขั้นตอนให้ปฏิบัติตามส�าหรับผู้ที่ต้องการยื่นแบบฟอร์มดังกล่าว หากคุณได้รับความคิด ข้อเสนอแนะ  
หรือข้อสงสัยที่คุณไม่ได้ร้องขอ คุณต้องแนะน�าให้บุคคลนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ภายนอกของเรา และแนะน�าให้
พวกเขาท�าตามกระบวนการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ดังกล่าว
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ความสัมพันธ์ของเรากับผู้บริโภค

เราก�าหนดมาตรฐานสูงสุดส�าหรับผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคสามารถไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของคอลเกตในแง่ของความเชื่อถือได ้
คุณภาพ และประสิทธิภาพที่โดดเด่น นอกจากการให้บริการผู้คนหลายพันล้านคนในตลาดที่เราท�าธุรกิจแล้ว 
เราจะต้องพยายามผลิตผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะท�าได ้เพื่อให้เราสามารถน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในราคาที่จับต้องได้

ผลิตภัณฑ์ที่คอลเกตขาย ไม่เพียงต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น แต่ยังต้อง
ได้มาตรฐานอันเข้มงวดของบริษัทด้วย เราเข้าร่วมในโปรแกรมให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีผู้บริโภค
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง ผิดประเภท หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคคือสิ่งที่เราให้ความส�าคัญที่สุด และในฐานะที่เรา
เป็นพนักงานของคอลเกต คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งให้หัวหน้าหน่วยธุรกิจของคุณทราบทันทีหากคุณได้พบเห็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของส่วนผสมของเรา โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของส่วนผสมของเรา: การสร้างความเชื่อมั่นให้คุณเพื่อคนรุ่นต่อไป ทุกวัน  
ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลก

เราตอบสนองต่อผู้บริโภค

เนื่องจากธุรกิจของเราคือผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภค ความส�าเร็จของเราจึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ 
ความไว้วางใจ และความนิยมของผู้บริโภค เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของเราและตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ดีที่สุดโดยปฏิบัติตามโปรแกรมการสื่อสารกับผู้บริโภคที่สอดคล้องและเป็นธรรม

เราตระหนักถึงความส�าคัญในการคาดการณ์และการตอบสนองต่อความต้องการและความชอบของผู้บริโภค 
เรายังเชื่อมั่นว่าความคิดเห็น ข้อสงสัย และค�าถามต่างๆ ที่ผู้บริโภคสื่อสารกับบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของเราคือแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญมาก ความต้องการของผู้บริโภคมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นเราจะต้อง
รับฟังในสิ่งที่ผู้คนต้องการเพื่อจัดการต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงนั้น

เมื่อผู้บริโภคแสดงความไม่พอใจ ทีมดูแลผู้บริโภคของเราจะต้องท�าการแก้ไขปัญหาในทันทีด้วยความสุภาพ
และยุติธรรม และท�าทุกอย่างที่สมเหตุสมผลเพื่อรักษาไว้ซึ่งหรือได้รับคืนไมตรีจิตของผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อเสียงของบริษัทของเราสร้างขึ้นจากคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา ความมุ่งมั่น
ของเราต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการเติบโตและความส�าเร็จ
อย่างต่อเนื่องของบริษัท

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/ingredient-safety
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/ingredient-safety
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โฆษณาของเรามีความซื่อสัตย์และถูกต้อง

สิ่งหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจของเราคือการโฆษณา โฆษณาควรมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันได ้ 
แต่ยังต้องซื่อสัตย ์ถูกต้อง ไม่ท�าให้เข้าใจผิด และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

โฆษณาสร้างมากกว่าภาพพจน์ของผลิตภัณฑ ์แต่ยังรวมถึงการสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ  
และความซื่อสัตย์

นอกจากนี ้เรายังใช้ความระมัดระวังในการเลือกใช้สื่อที่ข้อความโฆษณาของเราจะไปปรากฏอยู ่เราไม่อนุญาต
ให้โฆษณาของเราปรากฏในรายการโทรทัศน์หรือในสื่ออื่นๆ ซึ่ง

 มีการใช้ความรุนแรงอย่างไร้เหตุผลหรือมากเกินไป

 คอลเกตพิจารณาแล้วว่ามีลักษณะต่อต้านสังคมหรือหยาบโลน หรืออาจกระตุ้นพฤติกรรมต่อต้านสังคม
ผ่านการเลียนแบบของผู้ชม

 มีพฤติกรรมทางเพศที่ถือว่าไม่เหมาะสม

 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่อาจท�าร้ายสุขภาพร่างกายหรือจิตใจของบุคคลอย่างแท้จริงหรือโดยนัย

 ดูหมิ่น เยาะเย้ย หรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลเนื่องจากอาย ุชาติก�าเนิดหรือชาติพันธุ ์ความเป็นพลเมือง เพศ
หรือการระบุเพศ วิถีทางเพศ เชื้อชาต ิศาสนา ความเป็นพลเมืองของพวกเขา หรือการมีส่วนร่วมในการ
เหมารวมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ

เราปฏิบัติตามมาตรฐานของความยุติธรรมทางการค้าในการคิด ใช ้และเลือกโฆษณา เครื่องหมายการค้า 
และงานออกแบบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประสบความส�าเร็จตามจุดแข็งที่มาจากคุณภาพและชื่อเสียงของตัว
ผลิตภัณฑ์เอง มากกว่าการเลียนแบบหรือการใช้ประโยชน์จากค่าความนิยมของคู่แข่ง ความยุติธรรมทาง
การค้า จะต้อง

 ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับการไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่
ไม่ยุติธรรม 

 หลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ค�าขวัญ ค�าโฆษณา และรูปแบบของภาพที่เป็นที่รู้จักที่ใช้
ในบริษัทระดับนานาชาติและบริษัทคู่แข่งระดับภูมิภาค

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับโฆษณาและ
การจัดวางโฆษณา ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลกของบริษัท
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ความสัมพันธ์ของเรากับรัฐบาลและกฎหมาย

เราปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนดทั้งหมด

พนักงานของคอลเกตจะต้องด�าเนินกิจกรรมของบริษัทตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่ด�าเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด  
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่แสดงในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจ นโยบาย และขั้นตอนของบริษัท 
หากคุณเชื่อว่ากฎหมายท้องถิ่นขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกาหรือนโยบายบริษัท โปรดปรึกษาฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

เราปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

คอลเกตและพนักงานทั่วโลกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (หรือเรียกว่า กฎหมายต่อต้านการผูกขาดใน
สหรัฐอเมริกา) ที่ใช้ในทุกประเทศ รัฐ และท้องถิ่นที่เราท�าธุรกิจอย่างเคร่งครัด กฎหมายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้บริโภค
หรือบริษัทอื่นๆ โดยการท�าให้มั่นใจว่าบริษัทจะแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมโดยการเสนอราคาที่ต�่ากว่า สินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่
มากกว่า และการให้บริการที่ดีกว่า และบริษัทจะไม่แทรกแซงกลไกอุปสงค์และอุปทานของตลาด ทุกประเทศมีการประกาศใช้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจัง การท�าความเข้าใจกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่มีผลในที่ที่คอลเกตท�าธุรกิจและ
การขอแนวทางจากฝ่ายกฎหมายทั่วโลก หากจ�าเป็น ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน

เราปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมวลที่ใช้กับคอลเกต นโยบายของเราคือ การปฏิบัติให้ดียิ่งกว่าตามตัวอักษร
กฎหมายที่บัญญัติไว้และท�าตามด้วยความจริงใจ หากมีความไม่แน่ใจในกรณีใดๆ ให้ปรึกษา
ฝ่ายกฎหมายทั่วโลกทันที

สิ่งส�าคัญคือ ต้องจ�าไว้ว่าข้อตกลงที่ผิดกฎหมายไม่จ�าเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นทางการและไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะเป็นในรูปแบบของการตกลงด้วยวาจา หรืออาจเป็นเพียงการตีความจากวิธีการ
ด�าเนินธุรกิจ หรือจากความคิดเห็นที่ไม่เป็นทางการก็ได ้ข้อตกลงที่ผิดกฎหมายไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติจนเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว จึงจะถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย

 การก�าหนดราคา

 ส่วนลดหรือการส่งเสริมการขาย

 ข้อก�าหนดการซื้อและขาย

 การเลือกลูกค้า ผู้จัดจ�าหน่าย หรือผู้จัดหา

 การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตและราคาที่จะขาย

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั่วโลกห้ามมิให้มีการท�าข้อตกลงระหว่างคู่แข่งที่อาจมีผลให้
เกิดอันตรายต่อการแข่งขัน หลักในการปฏิบัติตามนั้นคือความเป็นอิสระ คอลเกตจะต้องท�า
หน้าที่อย่างเป็นอิสระในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ของตน:
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ความเป็นอิสระของบริษัทอาจได้รับผลกระทบและอาจมีการตีความข้อตกลงที่ผิดกฎหมาย เมื่อคู่แข่งให้หรือได้รับข้อมูลที่เป็น
ความลับหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับแผนงานธุรกิจในปัจจุบันหรือในอนาคต (เช่น การเพิ่มราคาที่วางแผนไว ้ 
ต้นทุนที่เรียกเก็บโดยผู้จัดหา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม ่ฯลฯ) นี่เป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมากที่ต้องจดจ�าไว้ระหว่างการส�ารวจและ
การประชุมของสมาคมการค้า โดยทั่วไป คุณควรได้รับอนุมัติจากฝ่ายกฎหมายทั่วโลกก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมใดๆ ที่คู่แข่งอาจ
เข้าร่วมด้วย คุณต้องไม่แบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทกับคู่แข่ง หากคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งที่คุณเชื่อว่าอาจเป็นข้อมูล
ที่เป็นความลับ คุณต้องแจ้งต่อฝ่ายกฎหมายทั่วโลกทันท ีคุณห้ามใช้หรือให้ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายกฎหมายก่อน

กฎหมายการแข่งขันทางการค้ายังช่วยปกป้องบริษัทจากการขจัดคู่แข่งหรือการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมโดยบริษัทใหญ ่เพื่อให้มั่นใจว่า 
สนามที่มีการแข่งขันเป็นไปอย่างเปิดเผยและยุติธรรม การปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเมื่อด�าเนินการโดยบริษัทเล็กๆ อาจถือว่า 
เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเมื่อด�าเนินการโดยผู้เล่นรายใหญ ่ในประเทศที่คอลเกตมีส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งอย่างมาก คุณต้อง
ตรวจสอบกับตัวแทนฝ่ายกฎหมายในท้องถิ่นของคุณเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติที่คลุมเครือบางประการ (เช่น นโยบายการลดราคา
จ�าเพาะ หรือการปฏิเสธที่จะขาย) จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดของผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งที่มีอ�านาจมากกว่า

กฎหมายการแข่งขันทางการค้ายังก�าหนดข้อจ�ากัดบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหาและลูกค้าของตน และ
ผู้จัดจ�าหน่าย ในประเทศส่วนใหญ ่ความพยายามใดๆ ที่จะท�าให้ลูกค้าหรือผู้จัดจ�าหน่าย ขาดอิสระในการพิจารณาราคา หรือวิธีการ
และเงื่อนไขของการขาย หรือการจ�ากัดสิทธิ์ของพวกเขาที่จะด�าเนินธุรกิจโดยอิสระ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ทั้งสิ้น สิ่งที่ส�าคัญก็คือ ต้องเน้นย�้ากับลูกค้าของเราว่า “ราคาการขายปลีกที่แนะน�า (หรือการจ�าหน่ายต่อ)” ของเราเป็นเพียง  
ค�าแนะน�าเท่านั้น ลูกค้าสามารถก�าหนดราคาที่พวกเขาต้องการได้ตลอดเวลา

ผลที่ตามมาของการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงมาก และอาจน�าไปสู่การปรับเงินจ�านวนมากส�าหรับบริษัท 
และการลงโทษ (รวมถึงโทษจ�าคุก) ส�าหรับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้แต่การสืบสวนพฤติกรรมที่กีดกันการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นก็อาจ
ท�าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและการหยุดชะงักของธุรกิจ

หากคุณสงสัยว่าการกระท�าที่พิจารณานั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือไม ่คุณควรปรึกษา
ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  
ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลกของบริษัท
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เราปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์

บางครั้งคุณอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคอลเกตหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่คอลเกตท�าธุรกิจด้วยหรือท�าการเจรจาต่อรองที่สาธารณชน
ไม่ทราบ (“ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ”) เช่น ผลลัพธ์ทางการเงินหรือผลประกอบการ ความเป็นไปได้ของการซื้อหรือการเลิกกิจการ 
หรือการจัดหาเงินทุน แผนการตลาด หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่

ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจนกว่าจะสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างเพียงพอ ซึ่งก็หมายถึง 
ข้อมูลสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้และในระยะเวลาที่เหมาะสม ได้มีการผ่านตลาดหุ้นเพื่อท�าการย่อยข้อมูลแล้ว หากข้อมูล
ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น “สาระส�าคัญ” — นั่นคือ ข้อมูลที่นักลงทุนที่มีความรอบคอบน�าไปใช้พิจารณาตอนท�าการตัดสินใจ
ลงทุน — คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและนโยบายบริษัทต่อไปนี้

หรืออีกนัยหนึ่ง คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะใดๆ ที่คุณทราบมาจากการจ้างงานกับคอลเกตเพื่อประโยชน์ของ
คุณเองหรือผู้อื่นในหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการลงทุนใดๆ

หากคุณรับทราบข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะใดๆ จากการท�างานที่คอลเกต คุณต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และคุณต้องไม่
ด�าเนินการซื้อขายใดๆ (หรือแนะน�าให้บุคคลอื่นด�าเนินการซื้อขาย) ในหลักทรัพย์ของคอลเกต หรือบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ
ใดๆ จนกว่าจะผ่านช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังจากข้อมูลได้รับการประกาศสู่สาธารณะแล้ว ข้อห้ามนี้ยังรวมถึงการซื้อขายหุ้นอื่นๆ และ
การตัดสินใจที่จะลงทุนหรือขายหุ้นของคอลเกตในแผนสิทธิประโยชน์ของบริษัท

ข้อผูกมัดของคุณยังคงมีการบังคับให้เก็บรักษาข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คอลเกตจ้างงาน
คุณ จนกว่าข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน

หากคุณมีค�าถามเกี่ยวกับว่าข้อมูลนั้นเป็น “สาระส�าคัญ” หรือมีการเปิดเผยต่อสาธารณะนานพอหรือยัง ให้คุณติดต่อฝ่ายกฎหมาย
ทั่วโลก และงดเว้นการซื้อขายหุ้นที่มีผลกระทบ หรืองดเปิดเผยข้อมูลจนกว่าคุณจะได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย

 คุณต้องไม่ซื้อขายหุ้น พันธบัตร หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท (คอลเกตหรืออื่นๆ) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะส�าหรับบัญชีของคุณเองหรือส�าหรับบัญชีของบุคคลอื่น

 คุณต้องไม่ส่งเสริมหรือชักชวนผู้อื่นให้ซื้อขายหุ้น พันธบัตร หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทดังกล่าวโดยใช้
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นพื้นฐาน

 คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้ผู้อื่นนอกบริษัทคอลเกตทราบ และ

 คุณต้องไม่พูดคุยถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะกับบุคคลภายในคอลเกต นอกเสียจากว่าพวกเขาจ�าเป็น
ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว
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เราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการให้สินบน

คอลเกตมีความยึดมั่นในการประสานงานกับภาครัฐทั่วโลกด้วยความชอบธรรมทางกฎหมายและมีจริยธรรม นโยบายบริษัท
รวมถึงบัญญัติว่าด้วยการกระท�าอันเป็นการทุจริตในต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (“FCPA”) และกฎหมายต่อต้าน
การให้สินบนทั่วโลกที่คล้ายคลึงกัน ห้ามไม่ให้บุคลากรของเรา หรือบุคคลใดก็ตามที่ด�าเนินการในนามของเราในการติดต่อธุรกิจ
กับเรา ท�าการให้หรือเสนอสิ่งมีค่าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือมีผลต่อ
การด�าเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของรัฐบาล

นโยบายบริษัทและที่กฎหมายก�าหนดยังห้ามไม่ให้จ่ายเงินเพื่ออ�านวยความสะดวก หรือจ่าย “ค่าน�้าร้อนน�้าชา” ให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อเร่งรัดการท�างานหรือบริการใดๆ (ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินเล็กน้อยให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ด�าเนินการใบค�าร้องขอของคอลเกตก่อน หรือเพื่อร่นระยะเวลาในบริการหรือการด�าเนินงานที่มีให)้ ค่าธรรมเนียมอย่างเป็น
ทางการที่มีการออกใบเสร็จรับเงินโดยหน่วยงานราชการจะไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้ละเมิดมาตรฐานนี ้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางบุคคลที่สาม บริษัทจึงมีนโยบายที่จะไม่ให้หรือเสนอ
การจ่ายเงิน ความบันเทิง ค่าเดินทาง ของขวัญ หรือสิ่งของอื่นที่มีมูลค่า ยกเว้นค่าธรรมเนียมบังคับตามกฎหมายที่มีใบเสร็จรับเงิน
อย่างเป็นทางการประกอบ (เช่น ค่าใบอนุญาตหรือค่าลิขสิทธิ)์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านนโยบายรายจ่ายส�าหรับรัฐบาลทั่วโลกและแบบฟอร์มอนุมัติ
ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งส�าคัญก็คือต้องทราบว่าค�าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” มีความหมายกว้าง และรวมถึงผู้ที่ได้รับการจ้างงานโดยองค์กรหรือสถาบัน
ของรัฐหรือในเครือของรัฐ หรือผู้ที่ท�าหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการท�างานแบบเต็มเวลา นอกเวลา หรือไม่ได้รับ
ค่าจ้าง เราอาจพบเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ในทุกสาขาและระดับของรัฐบาลและในชีวิตทั่วไป และอาจรวมถึงบุคคลใดก็ตามตั้งแต่พนักงาน
ศุลกากรระดับล่างไปจนถึงผู้ร่างกฎหมายระดับสูง รวมทั้งอาจารย์และคร ูทันตแพทย ์สัตวแพทย ์หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นๆ 
และผู้น�าทางความคิดที่ส�าคัญ และพนักงานของสื่อที่รัฐเป็นเจ้าของ หากคุณสงสัยว่าบุคคลใดถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม ่คุณควร
ติดต่อฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

ให้ประสานงานและติดต่อสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและซื่อตรงกับพนักงานของรัฐอยู่เสมอ การเจตนาหรือจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อ
ลูกจ้างรัฐบาล (ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) อาจท�าให้ทั้งคุณและบริษัทได้รับโทษอันใหญ่หลวง

กฎหมายการวิ่งเต้นหาเสียงในการออกกฎหมายบางฉบับอาจก�าหนดให้บริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบุคคลที่สามต้องขึ้น
ทะเบียนและรายงานในฐานะที่เป็นนักวิ่งเต้น หากมีพนักงานหรือตัวแทนของคอลเกตติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์
ในการมีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายหรือการด�าเนินการทางราชการอื่นๆ หากคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว หรือมีแผนที่จะท�า
เช่นนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม คุณต้องติดต่อกับฝ่ายกฎหมายทั่วโลกเพื่อพิจารณาข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องและขั้นตอน
ถัดไป
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นอกเหนือจากการห้ามให้สินบนกับเจ้าหน้าของรัฐ นโยบายบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังห้ามให้สินบนกับพนักงานเอกชน  
คุณไม่ควรพยายามที่จะสร้างอิทธิพลกับการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของบุคคลภายนอกที่คุณอาจจะด�าเนินธุรกิจของบริษัทด้วยการ
ให้สัญญาว่าจะให้ของขวัญ การช�าระเงิน หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือด้วยสิ่งจูงใจที่ผิดกฎหมายใดๆ

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกจ้างรัฐบาลและ
รัฐบาล ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลกของบริษัท

เราปฏิบัติตามข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทจะปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนดทั้งหมดที่ควบคุมการค้าระหว่างประเทศ และยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางการค้าของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ค�านึงถึงว่าเราจะท�างานอยู่ในประเทศใด

กฎหมายการคว�่าบาตรทางการค้าจะควบคุมการน�าเข้า และการส่งออกและยังห้ามไม่ให้บริษัทด�าเนินธุรกิจกับบางประเทศ หรือ
บางบุคคล หรือองค์กร ก่อนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามรายใด (ผู้ขาย ลูกค้า ฯลฯ) จะต้องมีการตรวจสอบบุคคลที่สามกับ
รายชื่อ “บุคคลที่ถูกจ�ากัด” ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถด�าเนินธุรกรรมได้อย่างอิสระ

มีการห้ามมิให้บริษัทเข้าร่วมในการคว�่าบาตรในต่างประเทศที่ไม่ถูกคว�่าบาตรโดยสหรัฐอเมริกา และต้องรายงานค�าร้องขอใดๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการคว�่าบาตรดังกล่าวทันท ีค�าร้องขอดังกล่าวจะต้องรายงานไปยังฝ่ายกฎหมายทั่วโลกทันทีส�าหรับการจัดการที่
เหมาะสม

บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลกของบริษัท

เราปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปกป้องข้อมูล

คอลเกตให้ความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ผู้บริโภค ลูกค้า ผู้จัดหา และบุคคลที่สามที่คอลเกตมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจด้วย และดังนั้น เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ และตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการ
ปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมด

พนักงานอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่บริษัท เช่น ที่อยู่บ้านและที่อยู่อีเมล และข้อมูลครอบครัว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การจ้างงานกับคอลเกตเพื่อใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ของการจ้างงาน

ในท�านองเดียวกัน ผู้บริโภคของเราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่บ้านและที่อยู่อีเมล เมื่อมีความสัมพันธ์กับบริษัท 

ในช่วงที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคอลเกต ลูกค้า ผู้จัดหา และบุคคลที่สามอื่นๆ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หมายเลข
โทรศัพท ์หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ถนน ที่อยู่อีเมล และข้อมูลบัตรเครดิต กับบริษัท
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลมักจะมีการพัฒนาและแก้ไขบ่อยครั้ง เรามีความมุ่งมั่น
จะติดตามการพัฒนาของกฎหมายการปกป้องข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และอาจมีการพัฒนานโยบายเฉพาะในส่วนนี้
เป็นระยะๆ บุคลากรของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งสามารถพบได้ในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลกของบริษัท

เราปฏิบัติตามกฎหมายการเก็บรักษาบันทึก

กฎหมายต่างๆ ทั่วโลกก�าหนดให้คอลเกตต้องเก็บรักษาข้อมูลบางชนิด (รวมถึงเอกสารทางกายภาพและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส)์ 
ส�าหรับช่วงเวลาเฉพาะ การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเหล่านี้อาจท�าให้บริษัทถูกปรับเงินจ�านวนมากและถูกลงโทษอื่นๆ คอลเกต
มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินโปรแกรมการบริหารจัดการบันทึกข้อมูลที่ตอบสนองตามที่กฎหมายก�าหนด และข้อก�าหนดด้านกฎ
ระเบียบทั้งหมด และตอบสนองความต้องการในการเก็บรักษาข้อมูลของธุรกิจของเรา และมั่นใจว่าข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่จ�าเป็น  
และเอกสารอื่นๆ จะถูกก�าจัดอย่างเหมาะสม

คุณต้องเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลที่จ�าเป็นและที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบสวน หรือการด�าเนินการใดๆ ตาม
ที่กฎหมายก�าหนด เมื่อได้รับหมายศาล ค�าสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ที่ก�าหนดให้เปิดเผยเอกสาร หรือข้อมูลของ
บริษัทในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณจะต้องแจ้งต่อฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

ในกรณีดังกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าของฝ่ายกฎหมายทั่วโลก และเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่อาจมีผลหรือเกี่ยวข้องกับ
หมายศาล การด�าเนินคด ีหรือการสอบสวนโดยไม่ค�านึงถึงข้อก�าหนดของโปรแกรมการเก็บรักษาข้อมูล คุณต้องไม่ท�าลายหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากการท�าลายข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง รวมทั้งมีบทลงโทษทางแพ่ง
และ/หรือทางอาญา และอาจส่งผลต่อการจ้างงานส�าหรับทั้งคุณและบริษัท

หากคุณมีค�าถามเกี่ยวกับการสืบสวน การฟ้องร้อง หรือหมายศาล ให้ติดต่อฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะท�าลายข้อมูลที่ไม่แน่ใจ บุคลากร
ของคอลเกตสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการอ่านนโยบายโปรแกรมการบริหารจัดการบันทึกข้อมูล

 แจ้งให้ทราบอย่างเหมาะสมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 ขอความยินยอมโดยสมัครใจ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเหตุผลที่ให้ข้อมูลนั้นกับเราเท่านั้น เว้นแต่เราจะมีมูลฐาน
ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นส�าหรับการใช้งานอื่น และตามความจ�าเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูลของเรา

 ท�าตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้มีการเปิดเผยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และ

 ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คอลเกตมีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดนี้ดังนี้
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เราไม่สนับสนุนทางการเมือง

ต้องไม่มีการน�าเงินทุนหรือสินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครใดๆ ไม่ว่าจะในประเทศใดและ
ในระดับใดของรัฐบาลก็ตาม การสนับสนุนทางการเมืองรวมถึงการสนับสนุนเงินและการสนับสนุนที่ไม่ใช่เงิน การสนับสนุนที่ไม่ใช่
เงินรวมถึงการซื้อตั๋วระดมทุน การบริจาคผลิตภัณฑ ์การให้บุคลากรของคอลเกตเป็นอาสาสมัครท�างานในช่วงเวลางานปกต ิ 
และการใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกของคอลเกตเพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนหรือวัตถุประสงค์ทางการเมือง หากคุณมีค�าถาม
เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเมืองที่ได้วิเคราะห์แล้ว โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายทั่วโลก

บริษัทห้ามให้เงินชดเชยหรือใช้เงินคืนให้กับพนักงานของคอลเกต หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท (รวมถึงนักโน้มน้าวจาก
ภายนอกหรือบุคคลที่สามอื่นๆ) โดยทางตรงหรือทางอ้อมในรูปแบบใดๆ เพื่อการให้การสนับสนุนทางการเมืองที่ผู้นั้นตั้งใจหรือได้
ท�าไปแล้ว

พนักงานของคอลเกตแต่ละคนต้องไม่ให้การสนับสนุนส่วนตัวต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ตัวเองเลือก การให้การสนับสนุนส่วน
ตัวเป็นความรับผิดชอบและเป็นภาระของแต่ละบุคคล และไม่ควรมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือคอลเกต หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่
ด�าเนินงานให้กับคอลเกตไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

เช่นเดียวกับบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ ่คอลเกตเป็นสมาชิกและจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมมากมาย 
เพื่อให้แน่ใจว่าสมาคมการค้าเหล่านี้ไม่ได้ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยคอลเกตไปให้การสนับสนุนทางการเมือง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลกของคอลเกตจะส่งหนังสือแจ้งเตือนเกี่ยวกับนโยบายของเราเป็น
ประจ�าทุกปีให้กับสมาคมการค้าของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่คอลเกตเป็นสมาชิกอยู ่และก�าหนดให้สมาคมการค้าทั้งหมดที่ได้รับเงิน
ทุนจากคอลเกตเข้าร่วมในกระบวนการรับรองประจ�าป ีหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการสนับสนุนทางการเมือง
ของเรา ซึ่งสามารถพบได้ในส่วน “การก�ากับดูแล” ของ colgatepalmolive.com

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/political-contribution-policy
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ความสัมพันธ์ของเรากับสังคม

เรามีส่วนร่วมในโครงการให้ในท้องถิ่น (LOCAL GIVING)  
และการอาสาสมัคร (VOLUNTEERISM)

เป้าหมายของเราที่เหมือนกันทั่วโลกคือ การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อพัฒนาและให้สวัสดิการกับชุมชน
ของท้องถิ่น โครงการดังกล่าวรวมถึงการมีส่วนร่วมในงานการกุศลและการแสดงความรับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร ้ผู้บาดเจ็บ และผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในช่วงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่

หนึ่งในด้านหลักที่เราให้ความส�าคัญก็คือคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก
ของพวกเขา คอลเกตเชื่อว่าการลงทุนในเด็กวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราทุกคนในวันข้างหน้า นั่นคือเหตุผล
ที่บริษัทให้การสนับสนุนโปรแกรมการอ่าน ความคิดริเริ่มเรื่องการให้ค�าปรึกษา โปรแกรมทุนการศึกษา  
การแข่งกีฬา และกิจกรรมเยาวชนอื่นๆ ทั่วโลก ความพยายามเหล่านี้ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตวิญญาณของ
การแข่งขันและความส�าเร็จ

บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมการกุศลของท้องถิ่นตามที่ชอบหากมีเวลาส่วนตัว โปรแกรม
รอยยิ้มที่สดใสคืออนาคตที่สดใส (Bright Smiles Bright Futures) ของเราช่วยให้คอลเกตสามารถ
สร้างผลกระทบที่มีนัยส�าคัญในชุมชนที่เราอาศัยและท�างานอยู่ได้

เราท�างานร่วมกับรัฐบาลในประเด็นที่มีผลต่อธุรกิจของเรา

บริษัทของเรามีการด�าเนินธุรกิจในมากกว่า 200 ประเทศและอาณาเขต นโยบายของเราคือการให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น มีเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อการท�างานของเราอยู่เรื่อยๆ เป็นครั้งคราว 
หลังจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน บริษัทจะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเรื่องเฉพาะนั้นๆ 
ที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนเป้าหมายและความจ�าเป็นทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นโดยไม่มี
การปรึกษากับผู้จัดการของคุณ และฝ่ายกฎหมายทั่วโลกก่อน

เราต่อต้านการหาประโยชน์ใส่ตัวเองและการปฏิบัติด้านแรงงาน
ที่ไร้มนุษยธรรม

คอลเกตต่อต้านการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย การใช้แรงงานมนุษย์เพื่อหาประโยชน์ใส่ตัว และ
การด�าเนินการด้านแรงงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมด

บริษัทพยายามที่จะเป็นสมาชิกที่อุทิศตนต่อชุมชนโลก

ที่คอลเกต เราใช้ความเชี่ยวชาญของเราในด้านสุขภาพช่องปาก การดูแลส่วนบุคคล การดูแลบ้าน และโภชนาการสัตว์เลี้ยงเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนทั่วโลก และเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลที่มีเป้าหมายคล้ายกัน การท�างานเป็นทีม  
การเคารพ และพฤติกรรมที่มีจริยธรรม
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นอกจากนี ้คอลเกตมีนโยบายที่จะไม่ร่วมงานกับผู้จัดหาหรือผู้รับจ้างรายใดที่ทราบว่าใช้แนวทางการปฏิบัติด้านแรงงาน
ที่ไร้มนุษยธรรม ซึ่งรวมถึง

 การเอารัดเอาเปรียบ

 การลงโทษทางร่างกาย

 การกระท�าทารุณ

คอลเกตจะไม่อภัยให้การละเมิดกฎหมายแรงงานอื่นๆ และหากบริษัทรับรู้ถึงการละเมิดใดๆ บริษัทอาจใช้เป็นมูลเหตุ
ในการพิจารณาเพื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

เราแสดงความยึดมั่นของเราต่อสิทธิมนุษยชนสากล

คอลเกตมีความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนานต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานทั่วโลก และสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาต ิ(United Nations Universal Declaration of  Human Rights) และเป็นสมาชิก
ผู้ก่อตั้งของหลักการซัลลิแวนทั่วโลก (Global Sullivan Principles) นอกจากนี ้คอลเกตยังมุ่งมั่นต่อการลงมติของประชาคม
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods Forum) เกี่ยวกับแรงงานบังคับ และรับรองหลักการกลุ่มอุตสาหกรรมอันดับต้น 
(Priority Industry Principles) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเหล่านี ้คอลเกตจึงปฏิบัติตนและท�างานร่วมกับหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจที่ส่งเสริมมาตรฐานดังต่อไปนี้

 โอกาสที่เท่าเทียมกันส�าหรับพนักงานทุกคนในทุกระดับโดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาต ิสีผิว ศาสนา เพศ อัตลักษณ์
ทางเพศ ชาติก�าเนิด ความเป็นพลเมือง ชาติพันธุ ์อาย ุวิถีทางเพศ ความพิการ สถานภาพทางการสมรสหรือ
ครอบครัว สถานภาพทางทหาร หรือลักษณะอื่นใดที่กฎหมายคุ้มครอง

 สถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยดีที่ช่วยส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีและปกป้องสิ่งแวดล้อม

 ค่าจ้างที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 การปฏิบัติตามชั่วโมงท�างานบังคับตามกฎหมายและค่าตอบแทนส�าหรับชั่วโมงการท�างานล่วงเวลา
ตามกฎหมายท้องถิ่น 

 การเคารพในเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมตามกฎหมายของพนักงาน และการยอมรับสิทธิตามกฎหมาย
ทั้งหมดในการจัดการและการเจรจาต่อรองร่วมกัน

 กระบวนการสรรหาบุคลากร การว่าจ้าง และการจ้างงานที่ไม่ก�าหนดให้คนท�างานต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือ
เงินฝากใดๆ (เป็นเงินหรืออย่างอื่น) ซึ่งรวมถึงบริษัทตัวแทน บริษัทสรรหาบุคลากร หรือนายหน้าใดๆ 

 กระบวนการสรรหาบุคลากร การว่าจ้าง และการจ้างงานที่ไม่ก�าหนดให้คนท�างานต้องยอมมอบเอกสารแสดงตน 
เอกสารการเดินทาง หรือเอกสารส่วนบุคคลอื่นใดฉบับจริง หรือของมีค่า หรือจ�ากัดเสรีภาพของคนท�างานที่จะ
เข้าไปท�างาน เว้นแต่กฎหมายจะก�าหนดไว ้

 การจ้างงานบนพื้นฐานของความยินยอมโดยอิสระและได้รับการบอกกล่าวของพนักงานเพื่อให้เกิดและ
ยุติความสัมพันธ์ของการจ้างงาน และ

 การจ่ายค่าจ้างตลอดความสัมพันธ์ของการจ้างงานและเมื่อการเลิกจ้างสอดคล้องกับข้อก�าหนดของสัญญาหรือ
ตามที่กฎหมายก�าหนด

 ภาระจ�ายอมโดยไม่สมัครใจ หรือ

 การท�าทารุณรูปแบบอื่น
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สภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้นและมีสุขอนามัยดีขึ้นมีความส�าคัญต่อคอลเกตเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเพราะ
เป็นสิ่งที่ควรท�าเท่านั้น แต่ยังสมเหตุสมผลทางธุรกิจด้วย เรามุ่งมั่นที่จะท�าส่วนของเราเพื่อช่วยรักษา
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดของโลก และรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของโลกของเราส�าหรับคนรุ่นต่อไป

เรามุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่คอลเกต เราให้ความส�าคัญอย่างยิ่งยวดกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เราใช้ในธุรกิจทุกๆ ด้านของเรา คอลเกตให้การสนับสนุน
หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และค่านิยมหลักของเรา ซึ่งคือความใส่ใจ การท�างานร่วมกันเป็นทีมระดับโลก และการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางของการพยายามที่ยั่งยืนของเรา จุดส�าคัญของเรายังคงอยู่ที่บุคลากร ประสิทธิภาพ และโลก

นอกจากนี ้เรายังมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคอลเกตจะเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เราให้บริการ ซึ่งรวมถึงพนักงานของเรา ผู้ถือหุ้นของเรา ผู้บริโภคของเรา 
ลูกค้าของเรา และผู้ถือหุ้นอื่นๆ ทั่วโลก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมได้เพิ่มขึ้นเมื่อเราได้รวมความคิด
ริเริ่มเหล่านี้ในการด�าเนินธุรกิจของเรา วิธีการผสมผสานนี้ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับความคิดริเริ่มในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และความรับผิดชอบต่อสังคม และประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจของเรา ซึ่งช่วยให้เราสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
ที่ดีที่สุดไว ้ส่งเสริมความสัมพันธ์ของเรากับผู้ถือหุ้นของเรา และน�าเสนอโอกาสใหม่ๆ ส�าหรับนวัตกรรม บางทีสิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือ 
ความมุ่งมั่นนี้ได้ท�าให้บุคลากรของคอลเกตทั่วโลกตื่นเต้นและได้มีส่วนร่วม

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมและความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โปรดอ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืน: 
การให้เหตุผลที่ท�าให้โลกของเรายิ้มได้

ความสัมพันธ์ของเรากับสิ่งแวดล้อม

แบรนด์ทีท่�าให้ผูบ้รโิภค
มีความสุขและ

ช่วยให้โลก
ของเรายั่งยืน

การลดผลกระทบ
ที่เรามีต่อ

สภาพอากาศ
และสิ่งแวดล้อม

การใช้น�้า
ทุกหยด

ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

การช่วยให้บุคลากร
ของคอลเกตและ

ครอบครัวของพวกเขา
มีชีวิตที่ดีขึ้น

การมีส่วนร่วม
ในชุมชน
ที่เราอาศัย

และท�างานอยู่

https://www.colgate.com/Colgate/US/Corp_v2/LivingOurValues/Sustainability_v2/cpsus15_full_report_10_042616_v2.pdf
https://www.colgate.com/Colgate/US/Corp_v2/LivingOurValues/Sustainability_v2/cpsus15_full_report_10_042616_v2.pdf
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เราคุ้มครองและปกป้องโลก

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะท�าหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อช่วยประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีจ�ากัดของโลก ความมุ่งมั่นของเราที่
เกี่ยวข้องกับโลกครอบคลุมไปถึงการใช้พลังงาน การปล่อยคาร์บอน การใช้น�้า และการรีไซเคิล และการก�าจัดของเสียของเรา ดังนั้น 
เราแต่ละคนจึงจะต้องปฏิบัติตามเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายสาธารณะ
ของกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

เราส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และสนับสนุนหุ้นส่วนที่กระตือรือร้นและมีประสิทธิผลที่ช่วยให้เกิดผลดีอย่างจริงจัง
ในชุมชนที่เราท�าธุรกิจอยู ่เราจะให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม และโปรแกรมของเรา และท�างานร่วมกับผู้น�า
ชุมชน และผู้อื่นทั้งหมดที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับเราอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ของเราที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องในการลดร่องรอยสภาพแวดล้อมที่ไม่ด ีจะยังคงเป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการผลิต  
การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง และการตลาดของผลิตภัณฑ์ของเรา

บุคลากร โลกผลการปฏิบัติงาน



หลักในการประพฤติปฏิบัติตนป ี2019 41

ความสัมพันธ์ของเรากับผู้ถือหุ้นของเรา

เราส่งเสริมการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี

นโยบายและโปรแกรมการก�ากับดูแลองค์กรของบริษัทซึ่งมีหลักในการประพฤติปฏิบัติตนนี้เป็นส่วนประกอบส�าคัญ ท�าหน้าที่เป็น
สิ่งที่ปกป้องคุ้มครองผู้ถือหุ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐสภาสหรัฐ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
สหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และหน่วยงานก�ากับดูแลและหน่วยงานผู้มีอ�านาจอื่นๆ ทั่วโลกได้ตรากฎหมายการถ่วงดุล
อ�านาจหลายฉบับเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมขององค์กร ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติมาตรฐานที่คอลเกตมาเป็นเวลาหลายปี
แล้ว ผู้ถือหุ้นของเราได้รับการบริการที่ดีจากคณะผู้บริหารอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อ�านวยการอิสระและคณะกรรมการอิสระที่ดูแล
เรื่องการตรวจสอบบัญช ีค่าตอบแทน และการก�ากับดูแล ให้มีการแจ้งข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
แนวทางการปกครอง ระบุถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้อ�านวยการให้ชัดเจน รวมถึงหลักการก�ากับดูแลองค์กรของบริษัท

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการก�ากับดูแลองค์กรของบริษัท โปรดอ่านแนวทางของคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็น
การก�ากับดูแลองค์กรที่มีนัยส�าคัญ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบบัญช ีคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลองค์กร 
คณะกรรมการบุคลากรและองค์กร และคณะกรรมการการเงินของบริษัท

เรามีโปรแกรมตรวจสอบบัญชีที่เข้มงวดเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน

บริษัทมีความรับผิดชอบในการท�ารายงานด้านการเงินที่มีคุณภาพ ซื่อตรง และโปร่งใส ความรับผิดชอบในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึง
นโยบายและกระบวนการของบริษัทที่อยู่มาเป็นเวลานาน รวมถึงกลุ่มผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีการควบคุมตรวจสอบด้านการเงินทั่วโลก 
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระที่มีการควบคุมอย่างกว้างขวาง และคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีอิสระควบคุมดูแลทั้งหมด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานของเราจะต้องมีการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อตรง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกับผู้ตรวจสอบบัญชี
จากภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทที่ส�าคัญของผู้ตรวจสอบบัญชีภายในของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบบัญช ีโปรดดกูฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี

เราแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอยู่เสมอเกี่ยวกับความก้าวหน้าของบริษัท

ในแต่ละป ีผู้ถือหุ้นจะได้รับการเชิญมาเข้าร่วมการประชุมประจ�าปีของบริษัท ซึ่งจะมีการแสดงถึงความก้าวหน้าของบริษัทจากปีที่แล้ว 
และผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการถามค�าถามกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ส่วน
ศูนย์นักลงทุนบนเว็บไซต์ของบริษัทได้

เราพยายามเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของเรา และเพื่อช่วยสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/board-guidelines-on-significant-corporate-governance-issues
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/board-guidelines-on-significant-corporate-governance-issues
https://www.colgatepalmolive.com/content/dam/cp-sites/corporate/corporate/en_us/corp/locale-assets/pdf/Audit-Committee-Charter-March-2018.pdf
https://investor.colgatepalmolive.com/
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ความรับผิดชอบของเราส�าหรับการปฏิบัติตาม

ฉันต้องไปที่ใดหากฉันต้องการความช่วยเหลือ

การสื่อสารอย่างชัดเจนเป็นสิ่งจ�าเป็น

เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และแนวทางที่มีอยู่ในแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจระดับโลก รวมทั้งนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางอื่นๆ 
ที่บริษัทของเราและบริษัทสาขาของบริษัท หน่วยปฏิบัติการ และฝ่ายต่างๆ จัดเตรียมขึ้น

ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารมาตรฐานเหล่านี้ไปยังบุคลากรของคอลเกตที่พวกเขาท�างานด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขา
สร้างบรรยากาศที่บุคลากรจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายได้อย่างอิสระ

เรามีทรัพยากรภายในเพื่อช่วยเหลือคุณ หากคุณต้องการแนวทางหรือการสนับสนุน

หลักปฏิบัติไม่สามารถให้ค�าตอบที่เด็ดขาดกับทุกค�าถามได ้ท้ายที่สุดแล้ว เราจึงต้องอาศัยวิจารณญาณที่ดีของแต่ละคนในการตัดสิน
ว่าอะไรบ้างที่จ�าเป็นต้องยึดมั่นต่อมาตรฐานสูงสุดของบริษัท ซึ่งรวมถึงการตระหนักว่าเมื่อใดจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการขอ
แนวทางเกี่ยวกับการด�าเนินการที่เหมาะสม หากคุณมีข้อสงสัยหรือหากคุณก�าลังสงสัยเกี่ยวกับการด�าเนินการที่ดีที่สุดในสถานการณ์
เฉพาะ โปรดขอแนวทางตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

การมีหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นไม่เพียงพอ - การสนับสนุนมาตรฐาน
ของการประพฤติปฏิบัติตนถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรทุกคนของคอลเกต และการประพฤติ
ปฏิบัติตนของบุคลากรของเราต้องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดนี้

ผู้จัดการ 
ของคุณ

พูดคุยกับผู้จัดการ 
ของคุณหรือสมาชิก 

ของทีมผู้น�าขององค์กร
ของคุณเพื่อหารือ 
เกี่ยวกับข้อกังวล 

หรือหากคุณมีข้อสงสัย

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ตัวแทนฝ่ายทรัพยากร
บุคคลในท้องถิ่นของคุณ
เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูล 
ที่มีค่าส�าหรับค�าแนะน�า
และการให้ค�าปรึกษา

ฝ่ายกฎหมาย
ติดต่อสมาชิกของ 

ฝ่ายกฎหมายทั่วโลก  
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตาม หรือเพื่อขอ 
ค�าแนะน�า/ความช่วยเหลือ 

เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย 
ข้อบังคับ หรือนโยบาย

ฝ่ายจริยธรรม 
และการปฏิบัติตาม

ติดต่อฝ่ายจริยธรรมและ 
การปฏิบัติตามเพื่อสอบถามข้อ
สงสัย ขอแนวทางเกี่ยวกับการใช้
หลักปฏิบัติในสถานการณ์เฉพาะ 
หรือเพื่อ “แสดงความคิดเห็น” 
เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ 

ที่อาจเกิดขึ้น
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แสดงความคิดเห็น



หลักในการประพฤติปฏิบัติตนป ี2019 44

หากคุณทราบหรือมีเหตุผลที่ดีที่จะสงสัยว่ามีการละเมิดหลักปฏิบัต ิแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจ  
หรือนโยบายบริษัทอื่นๆ คุณจะต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก หรือฝ่ายกฎหมายทั่วโลกทันท ีหรือคุณควรไปยังฝ่ายบริหาร
ในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้

เราแสดงความคิดเห็นเพื่อรายงานข้อกังวล

ข้อความเสียง
(800) 778-6080

(โทรฟรีจากสหรัฐอเมริกา  
แคนาดา และเปอร์โตริโก)
+1 (212) 310-2330
(โทรเก็บเงินปลายทาง
จากสถานที่อื่นทั้งหมด)

โทรสาร
+1 (212) 310-3745

เครื่องมือบนเว็บ

แอปมือถือ
สามารถดาวน์โหลดได้
จากแอปสโตร์ของ CP

อีเมล
ethics@colpal.com

ไปรษณีย์
Global Ethics & Compliance
Colgate-Palmolive Company

300 Park Ave,
New York, NY 10022
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ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการกระท�าในเชิงลบเกิดขึ้นกับฉัน

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลกนั้นจะได้รับการตรวจสอบ และหากเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัต ิฝ่ายจริยธรรม
และการปฏิบัติตามทั่วโลกและ/หรือฝ่ายกฎหมายทั่วโลกจะสืบสวนเรื่องดังกล่าวทันทีและอย่างละเอียด ผู้ที่ท�าการรายงานจะต้อง
เลี่ยงไม่ท�าการสืบสวนด้วยตัวเอง เนื่องจากการสืบสวนอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อน การด�าเนินการด้วยตัวคุณเอง
อาจท�าให้ขาดความสมบูรณ์ในการสืบสวน และส่งผลกระทบทั้งคุณและคอลเกต

คุณสามารถท�าการรายงานแบบไม่ระบุชื่อได้หากกฎหมายท้องถิ่นอนุญาต แต่เราสนับสนุนให้คุณแสดงตัวตนเมื่อโทรติดต่อเพื่อ
ช่วยให้เราสามารถสืบสวนได้ง่ายขึ้น และติดตามผลได ้กฎหมายในบางประเทศมีการก�าหนดรูปแบบของข้อมูลที่สามารถแจ้งทาง
สายด่วนได ้ถ้ากฎหมายนี้ใช้ได้กับสถานการณ์ของคุณ ตัวแทนฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลกจะอ้างถึงตัวคุณกับคนอื่น
ในหน่วยงานของคุณที่สามารถช่วยคุณในเรื่องค�าถามหรือเรื่องที่คุณกังวลได้

อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้เสมอว่าหากคุณต้องการระบุตัวตนของคุณ บริษัทจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาตัวตนของคุณและ
ข้อมูลที่ส่งให้เป็นความลับ และจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลบนพื้นฐานของการจ�าเป็นต้องรู้เท่านั้น เมื่อการเปิดเผย

 เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อด�าเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผลและการด�าเนินการที่เหมาะสม หรือ

 มิฉะนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรายงานหรือการร้องเรียน ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการสืบสวนการละเมิดหรือสงสัยว่าจะเกิดการละเมิด 
อาจจ�าเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมาย
ท้องถิ่น ในกรณีนี ้ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกน�ามาใช้โดยพนักงานของบริษัทและหน่วยงานของคอลเกตที่เข้าร่วมในการปฏิบัติการ
ของฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก เพื่อท�าการสืบสวนเรื่องที่ได้รับรายงาน แต่เพียงช่วงระยะเวลาที่จ�าเป็นและสมเหตุสม
ผลส�าหรับวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น (และหลังจากนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกท�าลายหรือเก็บรักษาไว้ตามที่นโยบายบริษัทหรือกฎหมาย
ก�าหนด)

คอลเกตมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการรักษามาตรฐานจริยธรรมสูงสุดและการสร้างสถานที่ท�างานที่ปราศจาก
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย ซึ่งพนักงานได้รับการสนับสนุนให้ปรึกษาข้อกังวลของตนเองกับบริษัทโดย
ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการตอบโต ้ดังนั้น ที่คอลเกต จะไม่มีการด�าเนินการที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ต่อพนักงาน อดีตพนักงาน 
ตัวแทน หรือบุคคลที่สามที่ท�าการร้องเรียน รายงาน เข้าร่วม หรือให้การช่วยเหลือในการสืบสวนในกรณีสงสัยว่ามีการ
ละเมิดหลักในการประพฤติปฏิบัติตนของบริษัท นโยบายบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นจะพบว่าการกล่าวหา
หรือข้อมูลที่ให้นั้นมีเจตนาจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ได้ให้ข้อมูลด้วยความสุจริตใจ คอลเกตจะเก็บรักษาข้อมูลการ
ร้องเรียนทั้งหมดให้เป็นความลับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได ้จะมีการสืบสวนข้อกล่าวหาของการตอบโต้ทั้งหมด และหาก
เหมาะสม จะมีการด�าเนินการทางวินัย รวมถึงขั้นยุติการจ้างงาน

นโยบายการไม่ตอบโต้
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จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบุคลากรของคอลเกตแสดงความคิดเห็นต่อ
ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก

 แผนโบนัสหรือการจ่ายโบนัส

 ปัญหาเงินเดือน

 การลาหรือเวลาพักร้อน

 วัตถุประสงค์ของบุคคล

 ตารางการท�างานหรือการเปลี่ยนกะ

 การเข้างาน

 ผลประโยชน์ทางการแพทย์หรือ
ความพิการ

โดยปกติแล้ว ควรแจ้งข้อกังวลประเภทนี้ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่างของข้อกังวล ซึ่งโดยทั่วไปไม่ควรรายงานต่อฝ่ายจริยธรรม
และการปฏิบัติตามทั่วโลก มีดังนี้

ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
จะตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุ
ขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสม 

ตัดสินว่าการประพฤติปฏิบัติตน
ที่มีการรายงานนั้นอาจเป็น

การละเมิดหลักปฏิบัติหรือไม*่

ส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนงานที่เหมาะสม
ส�าหรับการติดตามผล (ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายทั่วโลก ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย ฝ่ายตรวจสอบองค์กร ฯลฯ)

เริ่มการสืบสวน

ไม่ใช่ ใช่
ค�าถาม
หรือ

ค�าแนะน�า

ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
ให้ค�าตอบส�าหรับข้อสงสัย
หรือแนวทางตามที่ร้องขอ 

แจ้งว่าได้ส่งต่อข้อมูลแล้ว
ให้ค�าติชมหลังจากการสืบสวนเสร็จสิ้น 

หากมีการให้ข้อมูลติดต่อไว ้
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อาจมีการด�าเนินการทางวินัย

บริษัทจะมีนโยบาย “ไม่มีการประนีประนอม” ต่อการฝ่าฝืนหลักในการประพฤติปฏิบัติตนหรือแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจ

ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการตรวจสอบการละเมิดที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีด�าเนินการที่เหมาะสมตามลักษณะและขอบเขตของการละเมิด

ไม่มีบุคคลหรือผู้จัดการคนใดในบริษัทที่มีอ�านาจในการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัตินี ้หรือมีอ�านาจในการ
มอบอ�านาจ สั่ง อนุมัต ิหรือไม่เอาผิดผู้อื่นใดที่ประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัตินี ้ดังนั้นบริษัทตั้งใจที่จะป้องกัน
ไม่ให้เกิดการละเมิด การไม่ปฏิบัติตามหลักในการประพฤติปฏิบัติตนหรือแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจ และยับยั้งความเป็นไปได้ที่
การปฏิบัติดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกหลังจากที่เรื่องนี้ถูกค้นพบ พนักงานของคอลเกตที่ท�าการละเมิดหลักในการประพฤติปฏิบัติตน
หรือแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจอาจจะถูกด�าเนินการทางวินัยหรือถูกเลิกจ้าง ขึ้นกับกฎหมายท้องถิ่น

หลักปฏิบัตินี้จะใช้กับบุคลากรทุกคนและกิจกรรมทั้งหมดของคอลเกต

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจจะอยู่ภายใต้การสอดส่องดูแลของฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
ทั่วโลก ฝ่ายนี้รายงานตรงต่อประธานกรรมการฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีของคณะกรรมการอ�านวยการ 
เกี่ยวกับการจัดตั้ง การลงมือปฏิบัต ิและการบังคับใช้หลักในการประพฤติปฏิบัติตนและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่รายงานต่อฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลกหรือผ่านช่องทางอื่นจะถูกส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี
อย่างเป็นความลับตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติจะมีผลบังคับใช้กับทุกคนที่ท�างานให้กับบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟและบริษัทสาขาของบริษัท ซึ่งรวมถึงพนักงาน 
ส�าเนาของหลักปฏิบัติมีอยู่บนเว็บไซต์ออนไลน ์ทั้งในเว็บไซต์อินทราเน็ตภายในและเว็บไซต์ภายนอกของเรา บุคลากรของ
คอลเกตทั่วโลกแสดงความมุ่งมั่นที่พวกเขามีต่อการปฏิบัติตามและมาตรฐานจริยธรรมของบริษัทโดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม
เกี่ยวกับหลักในการประพฤติปฏิบัติตนและการรับรองเป็นประจ�าทุกปี

 การปรับปรุงกระบวนการ
 การพัฒนาหรือแก้ไขนโยบาย
 กลยุทธ์การสื่อสาร

 การมอบหมายผู้ฝึกสอนหรือผู้ให้ค�าปรึกษา
 การด�าเนินการทางวินัย
 การเลิกจ้าง

ตัวอย่างของการด�าเนินการที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่
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มีข้อสงสัยหรือไม ่ 
มาให้เราน�าคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง

บริษัทคาดหวังอย่างไร
เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม

ของบุคลากร
ของคอลเกต

ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้าง  
หากฉันต้องการ  

“แสดงความคิดเห็น”

ฉันกังวลเกี่ยวกับ
การตอบโต ้ 

บริษัทมีนโยบาย
อย่างไร

บริษัทมีนโยบาย
อย่างไรเกี่ยวกับ
เรื่องการคุกคาม

ข้อมูลที่
เป็นกรรมสิทธิ์

คืออะไร

บริษัทมีแนวทาง
อย่างไร

เกี่ยวกับการให้
หรือรับของขวัญ

ในฐานะผู้จัดการของ
บุคลากร ฉันจะแสดง

ความเป็นผู้น�า
ด้านจริยธรรมได้อย่างไร

ฉันสามารถ
รับงานที่สอง

นอกคอลเกตได้หรือไม่



หลักในการประพฤติปฏิบัติตนป ี2019


	Bookmark 9
	Bookmark 13
	Bookmark 16
	Bookmark 22
	Bookmark 44
	Bookmark 17
	Bookmark 26
	Bookmark 45

