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หลัักการของเรา
หลัักจรรยาบรรณของเรา
ความรัับผิิดชอบของเรา
ความคิิดเห็็นของเรา
การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับกัันและกััน
เราคืือทีีมเดีียวกััน

ส่่งเสริิมความเสมอภาค ความหลากหลาย การยอมรัับ
ความแตกต่่างและการเป็็ นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร
เคารพผู้้�อื่� ่นในที่่�ทำำ�งาน
ไม่่ตอบโต้้เอาคืืน
ป้้ องกัันไม่่ให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนส่่วนตััว

เราปกป้้ องที่่�ทำำ�งานของเรา

มีีส่่วนร่่วมในการสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�
ปลอดภััยและดีีต่่อสุุขภาพ
ปกป้้ องทรััพย์์สิินของบริิษััท
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การทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง นั่นคือนิยามความเป็นเรา

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา
เราปฏิิบััติิด้้วยความซื่่�อสััตย์์

มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีจริิยธรรมและเป็็ น
ธรรมเท่่านั้้�น
ส่่งเสริิมกิิจกรรมการขายและการตลาดอย่่างมีี
จริิยธรรม
ไม่่ให้้หรืือยอมรัับการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสม

ปฏิิบััติิตามกฎในการติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
ไม่่นำำ�ข้้อมููลที่่�มีีสาระสำำ�คััญแต่่ไม่่ได้้เปิิ ดเผยต่่อ
สาธารณะไปใช้้ในทางที่่�ผิิด

เรามีีความรัับผิิดชอบ

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับโลกของเรา
เราทำำ�งานอย่่างเหมาะสมในตลาดทั่่�วโลก
ปฏิิบััติิตามกฎหมายทั่่�วโลก
เคารพสิิทธิิมนุุษยชน
ช่่วยปกป้้ องสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็ นบรรษััทพลเมืืองโลกที่่�ดีีต่่อไป

ปฏิิบััติิตามกฎการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการกุุศล

เราสื่่�อสารด้้วยความรัับผิิดชอบ

ไม่่ส่่งเสริิมผลประโยชน์์ด้้านการเมืืองในที่่�ทำำ�งาน
ใช้้ความระมััดระวัังเมื่่�อพููดในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์

มั่่�นใจในคุุณภาพและความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์
ปกป้้ องข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับและทรััพย์์สิินทางปัั ญญา
ปฏิิบััติิตามกฎเกี่่�ยวกัับของกำำ�นััลและการต้้อนรัับ
รัักษาสมุุดบััญชีีและบัันทึึกข้้อมููลให้้ถููกต้้อง

สุุดท้้ายก่่อนจาก

ปกป้้ องความเป็็ นส่่วนตััว

ข้้อมููลติิดต่่อเพื่� ่อขอความช่่วยเหลืือ

เรามีีความน่่าเชื่่�อถืือและโปร่่งใส

หลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนกัับผู้้�จััด
จำำ�หน่่ายและซััพพลายเออร์์
ทำำ�งานอย่่างมีีความรัับผิิดชอบกัับบุุคคลภายนอก

นิิวทริิชั่่น
�
ใช้้โซเชีียลมีีเดีียอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
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การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง นั่่�นคืือนิิยามความเป็็ นเรา
เรีียน พนัักงานเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�น:
ที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ค่่านิิยมอัันดัับแรกและสำำ�คััญที่่�สุุดของ
เราคืือ “เราทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องเสมอ” ไม่่ใช่่เพีียงสิ่่�งที่่�เราทำำ� แต่่นี่่�
คืือสิ่่�งที่่�เราเป็็ น
ในฐานะประธานบริิษััทและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ผมสััญญาว่่าจะ
เป็็ นผู้้�นำำ�บริิษััทด้้วยเกีียรติิและความซื่่�อสััตย์์สููงสุุด และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษา
จริิยธรรมและความซื่่�อสััตย์์ของพนัักงานและผู้้�จััดจำำ�หน่่ายของเรา การ
รัักษาชื่่�อเสีียงนี้้�เป็็ นหนึ่่�งในงานที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของเรา

หลัักจรรยาบรรณของเราไม่่ได้้เป็็ นเพีียงชุุดกฎเกณฑ์์หนึ่่�ง แต่่เป็็ นสิ่่�งที่่�เรา
เชื่่�อมั่่�น เราทุุกคนต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับค่่านิิยมของเราและเป็็ น
ไปตามกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ นอกจากนี้้�เรายัังต้้องตอบสนองต่่อความกัังวล
ของชุุมชนที่่�เราดำำ�เนิินกิิจการอยู่่� และต้้องดำำ�เนิินการด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตอย่่างสููงสุุดในการทำำ�งานกัับผู้้�อื่� ่น

หลัักจรรยาบรรณของเรามีีจุุดประสงค์์เพื่่�อช่่วยให้้เราแต่่ละคนเข้้าใจความ
รัับผิิดชอบของเราและเลืือกทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง อีีกทั้้�งยัังมีีเพื่่�อกระตุ้้�นการ
ตระหนัักรู้้�เรื่่�องจริิยธรรมที่่�เราอาจพบในกิิจกรรมทางธุุรกิิจประจำำ�วัันของ
เรา การทำำ�สิ่่�งที่่�ถููกต้้องเริ่่�มต้้นด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตขั้้�นพื้้� นฐาน
นอกจากนี้้� ยัังขึ้้� นอยู่่�กัับการตััดสิินที่่�ดีีของเราและการมีีปฏิิกิิริิยาตอบ
สนองต่่อสิ่่�งที่่�ผู้้�อื่� ่นเห็็นเราและที่่�พวกเขาอาจตีีความจากการกระทำำ�ของ
เรา
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เราแต่่ละคนมีีความรัับผิิดชอบต่่อชื่่�อเสีียงของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
�
และชื่่�อเสีียงนั้้�นก่่อเกิิดขึ้้� นจากความไว้้วางใจ การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องเสมอ
และรัักษาไว้้ซึ่่�งความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจทั้้�งหมดของ
เรานั้้�นหมายความว่่า ผู้้จั
� ด
ั จำำ�หน่่ายและลููกค้้าสามารถ ไว้้วางใจเรา คู่่�ค้้า
ทางธุุรกิิจของเราสามารถไว้้วางใจเรา สาธารณชนสามารถไว้้วางใจเรา
และเราทุุกคนสามารถไว้้วางใจซึ่่�งกััน และกัันได้้ และนั่่�นคืือสิ่่�งที่่�สร้้าง
ความพิิ เศษให้้กัับบริิษััทที่่�เราทุุกคนสามารถทำำ�งานได้้อย่่างภาคภููมิิใจ

Michael O. Johnson

ประธานบริิษััทและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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หลัักการของเรา
ที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� หลัักการของเราจะกำำ�หนดวััฒนธรรม
ของเรา ซึ่่�งช่่วยรวมเราเป็็ นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันและสร้้างแรง
บัันดาลใจให้้เราทำำ�ดีีที่่�สุุดในแต่่ละวััน

เหตุุผลของเรา
ทำำ�ให้้โลกน่่าอยู่่�ขึ้้น
�

วััตถุุประสงค์์และค่่านิิยมที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ของบริิษััท ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายและ
พนัักงานของเรา คืือการช่่วยให้้ผู้้�คนมีีสุุขภาพดีีและมีีความสุุขมากยิ่่�งขึ้้� น
ผ่่านทางโภชนาการส่่วนบุุคคลและโอกาสทางธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้ว
เพื่่�อให้้พรุ่่�งนี้้�เป็็ นวัันที่่�ดีีกว่่าวัันนี้้�ยิ่่�งขึ้้� นในทุุก ๆ วัันทั่่�วโลก

วิิธีีการของเรา

ผ่่านผู้้�จััดจำำ�หน่่ายที่่�ขัับเคลื่่� อนด้้วยวััตถุุประสงค์์ซึ่่�งเป็็ นความแตก
ต่่างของเรา

นอกเหนืือจากผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งมอบให้้กัับพวกเขา ลููกค้้าของเรายัังได้้รัับ
ความรู้้�ที่่�หาที่่�ไหนไม่่ได้้ การสนัับสนุุน ความเคารพ การฝึึ กสอนที่่�คอย
ช่่วยสนัับสนุุน การดููแลเอาใจใส่่ ชุุมชนและโอกาสที่่�น่่าทึ่่�ง นี่่�คืือสิ่่�งที่่�ผู้้�จััด
จำำ�หน่่ายของเราแจกจ่่ายอย่่างแท้้จริิง เราขัับเคลื่่�อนโดยความต้้องการ
ของพวกเขาและเติิมพลัังด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของพวกเขา

สิ่่�งที่่�เราทำำ�

สร้้างสรรค์์ผลลััพธ์์ที่�่เป็็ นแรงบัันดาลใจเพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้น
�

ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่มีีป
่� ระสิิทธิภ
ิ าพที่่มีี
� รสชาติิที่ดีี
่� ผู้้จั
� ด
ั จำำ�หน่่ายที่่ใ� ห้้คำำ�แนะนำำ�
ไปตลอดการเดิินทาง การสนัับสนุุนของบริิษัททั้้
ั ง� หมดที่่เ� ต็็มไปด้้วย
พนัักงานที่่แ
� สนกระตืือรืือร้้น และชุุมชนที่่ช่
� ว
่ ยเป็็ นกำำ�ลังั ใจให้้ เราสามารถ
ช่่วยให้้ผู้้ค
� นทั่่�วโลกมีีเส้้นทางที่่ง่� า่ ยขึ้้� นในการมีีชีีวิิตที่่มีีสุ
� ข
ุ ภาพดีีและมีีความ
สุุขยิ่่�งขึ้้� น
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ค่่านิิยมของเรา

เราทำำ�สิ่่�งที่่�ถููกต้้องเสมอ

เมื่่�อเราส่่องกระจกมองดููตััวเอง เราจะเห็็นความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ความ
อ่่อนน้้อมถ่่อมตนและความไว้้วางใจ เราสะท้้อนความเชื่่�อที่่�ว่่าจริิยธรรม
ไม่่ใช่่ทางเลืือก เราให้้เกีียรติิและเคารพซึ่่�งกัันและกััน ต่่อผู้้�แทนจำำ�หน่่าย
ลููกค้้าของเรา และที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดต่่อตััวเราเอง
เราทำำ�งานร่่วมกััน

เราเรีียนรู้้� เราสอน เราเป็็ นผู้้�ตาม เราเป็็ นผู้้�นำำ� เราให้้ความช่่วยเหลืือใน
เวลาหนึ่่�งและยอมรัับความช่่วยเหลืือในโอกาสต่่อไป เราไม่่เคยหยุุด
การร่่วมมืือกััน ทำำ�ให้้ไม่่มีีอุุปสรรคใดมาหยุุดยั้้�งพวกเราได้้ เรามีีความ
สนุุกสนาน เราทำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ ให้้เป็็ นเรื่่�องง่่าย เราเฉลิิมฉลองตััวบุุคคล และ
ทีีมของเราทุุกคน
เราสร้้างให้้ดีีขึ้้น
�

เรามัักมองโลกในแง่่ดีีเสมอ เพราะนั่่�นคืือที่่�ที่�่มีีโอกาส เพื่่�อเรีียนรู้้� เพื่่�อ
เติิบโต เพื่่�อสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ ๆ เพื่่�อความเป็็ นเลิิศและเหนืือไปกว่่านั้้�น
เพื่่�อเป็็ นตััวแทนของการเปลี่่�ยนแปลงในชุุมชนของเรา เพื่่�อเปลี่่�ยนจิิต
วิิญญาณของผู้้�ประกอบการให้้เป็็ นแรงบัันดาลใจในชีีวิิตประจำำ�วัันเมื่่�อเรา
ช่่วยทำำ�ให้้ชีีวิิตของลููกค้้า และของเรา มีีสุุขภาพดีีและมีีความสุุขมากขึ้้� น
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สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

หลัักจรรยาบรรณของเรา
สิ่่�งหนึ่่�งที่่คุ
� ณ
ุ สามารถพููดเกี่่ย
� วกัับบริษั
ิ ท
ั ของเราได้้ก็็คืือ เรามีีความ
รู้้ด้้
� านโภชนาการ ประโยชน์์ ศาสตร์์ที่อ
่� ยู่่�เบื้้� องหลัังและวิิธีีการนำำ�
ไปใช้้เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้ค
� นบรรลุุเป้้าหมาย เราเชื่่�อว่่าการสรรค์์สร้้าง
โลกที่่ดีีขึ้้
� �นเริ่่�มต้้นด้้วยตััวเราและวิิธีีการที่่เ� ราดำำ�เนิินธุุรกิิจ หลััก
จรรยาบรรณของเราช่่วยชี้้�นำ�ำ เราในการทำำ�งานประจำำ�วัน
ั ซึ่่�งสร้้าง
กรอบการทำำ�งานทางจริิยธรรมที่่นำ
� �ำ พาเรามาพบกััน ไม่่ว่่าจะเป็็ น
งานอะไรหรืือสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ใด และกระตุ้้�นให้้เราทำำ�งานด้้วย
ความรู้้�สึึกซื่่�อสััตย์์และภาคภููมิิใจ
หลัักจรรยาบรรณมีีไว้้เพื่� ่ออะไร

หลัักจรรยาบรรณมีีไว้้เพื่่�อช่่วยให้้เราทุุกคนทำำ�งานได้้อย่่างมีีจริิยธรรม
และสอดคล้้องกัับกฎหมาย โดยถืือว่่าเป็็ นแนวทางในการทำำ�งานของคุุณ
และบริิษััทของเรา ช่่วยให้้คุุณทราบถึึงสิ่่�งที่่�ควรดำำ�เนิินการและช่่วยให้้คุุณ
สามารถปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�ใช้้กัับงานของคุุณและปฏิิบััติิ
ตามหลัักการของเรา หลัักจรรยาบรรณนี้้�มีีชุุดมาตรฐานขั้้�นต่ำำ�� ในกรณีีที่่�
กฎหมายท้้องถิ่่�นกำำ�หนดมาตรฐานสููงกว่่าที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลัักจรรยาบรรณ
ฉบัับนี้้� ให้้ยึึดตามกฎหมายท้้องถิ่่�น นอกจากนี้้�หน่่วยธุุรกิิจของเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� อาจกำำ�หนดมาตรฐานที่่�เข้้มงวดขึ้้� น ตราบใดที่่�มาตรฐานเหล่่านี้้�
ไม่่ขััดแย้้งกัับหลัักจรรยาบรรณของเรา
หลัักจรรยาบรรณไม่่สามารถตอบคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับกฎหมายหรืือจริิยธรรม
ของคุุณได้้ทั้้�งหมด แต่่เป็็ นแหล่่งข้้อมููลที่่�ดีีในการค้้นหาคำำ�ตอบ ซึ่่�ง
สามารถช่่วยให้้คุุณก้้าวผ่่านสถานการณ์์ที่่�ท้้าทายต่่าง ๆ มากมายได้้ และ
เมื่่�อคำำ�ตอบไม่่ชััดเจน หลัักจรรยาบรรณยัังช่่วยแนะนำำ�คุุณให้้ทราบถึึง
แหล่่งข้้อมููล นโยบายและบุุคลากรที่่�สามารถให้้ความช่่วยเหลืือได้้
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เนื้้�อหาใดในหลัักจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับฉััน
• สรุุ ปหัั วข้้ อ ทางจริิยธรรมที่่� คุุ ณ จำำ � เป็็ นต้้ อ งทราบ
• เคล็็ ด ลัั บ ในการทำำ � ในสิ่่� ง ที่่� ถูู ก ต้้ อ ง
• เครื่่� องมืื อ ในการตััดสิินใจ

• ตััวอย่่ า งสถานการณ์์ ที่�่ อ าจเกิิดขึ้้ �น

• ลิิงก์์ ไ ปยัังนโยบายของเราสำำ � หรัับข้้ อ มูู ล เพิ่่� ม เติิม

• บุุ คล ากรที่่� คุุ ณ สามารถติิดต่่ อ ขอความช่่ ว ยเหลืื อ ได้้
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สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

หลัักจรรยาบรรณของเรา
หลัักจรรยาบรรณมีีไว้้สำำ�หรัับใคร

พนัักงานเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ทุุกคนจะต้้องปฏิิบััติิตามหลัักจรรยาบรรณ
และนโยบายของเรา และต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
นอกจากนี้้� หากบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่พนัักงานมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับ
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� บุุคคลนั้้�นจะต้้องปฏิิบััติิตามหลัักการสำำ�คััญของ
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและการตััดสิินใจที่่�มีีจริิยธรรมในหลัักจรรยาบรรณ
ของเรา นอกจากนี้้� สมาชิิกคณะกรรมการบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิตามหลััก
จรรยาบรรณของเรา และต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
การยกเว้้นการปฏิิบััติิตามหลัักจรรยาบรรณใด ๆ ของเราที่่�อนุุญาตให้้
แก่่สมาชิิกคณะกรรมการบริิษััทหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารคนใดคนหนึ่่�ง ต้้อง
ได้้รัับการพิิจารณาอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท การยกเว้้นใด ๆ ดััง
กล่่าวต้้องได้้รัับการเปิิ ดเผยทัันทีีโดยเป็็ นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
หรืือตามกฎระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องของการจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์

6

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง นั่่�นคืือนิิยามความเป็็ นเรา

จะเกิิดอะไรขึ้้น
� หากมีีผู้้�ละเมิิดหลัักจรรยาบรรณ

เมื่่�อมีีบุุคคลกระทำำ�การที่่�ผิิดจรรยาบรรณหรืือละเมิิดหลัักการ นโยบาย
ของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� หรืือกฎหมาย หรืือละเว้้นการประพฤติิมิิชอบ
ถืือว่่าเป็็ นการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณของเรา กรณีีนี้้�จะสะท้้อนถึึงภาพ
ลัักษณ์์ที่่�ไม่่ดีีต่่อเราทุุกคน ทั้้�งในฐานะบุุคคลและในฐานะบริิษััท

เนื่่�องด้้วยเราให้้ความสำำ�คััญกัับหลัักจรรยาบรรณของเราอย่่างจริิงจััง เรา
จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการประพฤติิมิิชอบอย่่างจริิงจัังเช่่นกััน หากพบว่่า
พนัักงานคนใดก็็ตามมีีส่่วนร่่วมในการประพฤติิที่่�เป็็ นการละเมิิดหลััก
จรรยาบรรณของเรา อาจถููกลงโทษทางวิินััย สููงสุุดถึึงขั้้�นเลิิกจ้้าง หาก
การประพฤติิมิิชอบนั้้�นถืือเป็็ นการละเมิิดกฎหมายด้้วย อาจส่่งผลให้้ถููก
ดำำ�เนิินคดีีทางอาญา โทษปรัับหรืือจำำ�คุุก
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สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

ความรัับผิิดชอบของเรา
เรากำำ�หนดอนาคตของบริิษััทของเราจากการดำำ�เนิินงานประจำำ�วัันของเรา เริ่่�มต้้นจากการทำำ�ความเข้้าใจสิ่่�งที่่�คุุณควรดำำ�เนิินการ
พนัักงานทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบในการ:

สะท้้อนให้้เห็็นถึึงหลัักการของเรา เมื่่�อคุุณมองสะท้้อนในกระจก
คุุณต้้องมองเห็็นคนที่่�รัับเอาหลัักการของเรามาปฏิิบััติิและยึึดถืือค่่า
นิิยมของเราในทุุก ๆ วััน คุุณจะสร้้างแรงบัันดาลใจให้้ผู้้�อื่� ่นดำำ�เนิินการ
เช่่นเดีียวกัับคุุณ

ทราบถึึงหลัักจรรยาบรรณ กฎหมายและนโยบายของเรา มีี
กฎหมายและข้้อบัังคัับมากมายที่่�บัังคัับใช้้ในธุุรกิิจของเรา เช่่นเดีียว
กัับธุุรกิิจอื่่�น ๆ ทราบว่่ากฎเหล่่านี้้�มีีผลกัับคุุณอย่่างไรและสอบถาม
ฝ่่ ายกฎหมาย หากคุุณไม่่ทราบ อ่่านหลัักจรรยาบรรณและนโยบาย
ของเราเพื่่�อเรีียนรู้้�ว่่ากฎเหล่่านี้้�มีีผลกัับคุุณอย่่างไรและสอบถาม
สำำ�นัักงานจริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ หากมีีส่่วนใดที่่�ไม่่
ชััดเจน

แสดงความคิิดเห็็นของคุุณ คุุณยึึดถืือค่่านิิยมของเรา เมื่่�อคุุณแจ้้ง
ข้้อกัังวล แจ้้งข้้อกัังวลของคุุณเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมที่่�ไม่่สะท้้อนถึึง
นิิยามความเป็็ นเรา หรืือการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�อาจเป็็ นการละเมิิดหลััก
จรรยาบรรณ นโยบายหรืือกฎหมายของเรา หากไม่่รายงานการกระทำำ�
ที่่�ทราบว่่าเป็็ นการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณ นโยบายหรืือกฎหมาย
ถืือเป็็ นการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณ นอกจากนี้้� ใครก็็ตามที่่�สนัับสนุุน
หรืืออนุุญาตให้้ผู้้�อื่� ่นละเมิิดหลัักจรรยาบรรณจะต้้องถููกลงโทษทาง
วิินััย สููงสุุดถึึงขั้้�นเลิิกจ้้าง
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ผู้้�จััดการมีีความรัับผิิดชอบมากขึ้้น
� :

สร้้างมาตรฐานให้้กัับทีีม ประพฤติิตนเป็็ นแบบอย่่างให้้กัับ
พนัักงานของคุุณ เป็็ นบุุคคลที่่�พนัักงานสามารถยึึดเป็็ นแบบ
อย่่างในการปฏิิบััติิตามหลัักจรรยาบรรณของเราและนำำ�ค่่านิิยม
ของเราไปปฏิิบััติิ

เป็็ นบุุคลากรที่่� เหมาะสมที่่� สุุด ทราบถึึงหลัักจรรยาบรรณและ
นโยบายของเราเป็็ นอย่่างดีีเพื่่�อให้้คุุณสามารถแนะแนวทางให้้กัับ
ทีีมของคุุณได้้ดีีขึ้้� น เปิิ ดโอกาสเพื่่�อรัับฟัังข้้อกัังวลของพนัักงาน
และสามารถแนะนำำ�บุุคลากรที่่�เหมาะสมให้้กัับพวกเขาเพื่่�อขอ
ความช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิม

รัับฟัั งและลงมืือปฏิิบััติิ ให้้ความสำำ�คััญกัับข้้อกัังวลของทีีม
ของคุุณอย่่างจริิงจััง หากคุุณทราบถึึงการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็ นการ
ประพฤติิมิิชอบ โปรดติิดต่่อฝ่่ ายที่่�เกี่่�ยวข้้องทัันทีี และต้้องไม่่
ตอบโต้้เอาคืืนบุุคคลที่่�รายงานการประพฤติิมิิชอบและเฝ้้ าระวััง
การตอบโต้้เอาคืืนที่่�อาจเกิิดขึ้้� นกัับพนัักงานที่่�แจ้้งข้้อเรีียกร้้องโดย
สุุจริิต และ/หรืือเข้้าร่่วมในกระบวนการสอบสวนหรืือการร้้องเรีียน
ในที่่�ทำำ�งาน

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง นั่่�นคืือนิิยามความเป็็ นเรา

สารบััญ

สายด่่วน

ความรัับผิิดชอบของเรา
การเลืือกที่่�ดีี

คุุณจะแน่่ใจได้้อย่่างไรว่่าคุุณทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องอยู่่�เสมอ คุุณไม่่อาจแน่่ใจ
ได้้ตลอดเวลา แต่่คุุณสามารถใช้้วิิจารณญาณที่่�ดีีที่่�สุุดและถามตััวเองว่่า:

สิ่่�งที่่�ฉัันต้้องการทำำ�นั้้�นถููก
กฎหมายหรืือไม่่
สะท้้อนถึึงหลัักการและค่่า
นิิยมของเราหรืือไม่่
สอดคล้้องกัับหลัักจรรยาบรรณและนโยบายของเรา
หรืือไม่่
เป็็ นผลดีีต่่อเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่�น ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายและ
ลููกค้้าของเราหรืือไม่่
เพื่� ่อนร่่วมงานและคนอื่่�น ๆ
จะรู้้�สึึกภููมิิใจในการกระทำำ�
ของฉัันหรืือไม่่
คำำ�ตอบ “ไม่่” หรืือ “อาจจะ” เป็็ นสััญญาณเตืือนให้้หยุุดและพิิจารณาใหม่่
ขอความช่่วยเหลืือก่่อนลงมืือปฏิิบััติิ
8

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง นั่่�นคืือนิิยามความเป็็ นเรา

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง นั่่�นคืือนิิยามความเป็็ นเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

ความคิิดเห็็นของเรา
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� เชื่่�อว่่าทุุกความคิิดเห็็นมีีความสำำ�คััญ
หากคุุณมีีข้้อกัังวลหรืือทราบถึึงการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็ นการละเมิิด
หลัักการ หลัักจรรยาบรรณ นโยบายของเรา หรืือกฎหมาย
โปรดแจ้้งให้้เราทราบทัันทีี
การแสดงความคิิดเห็็นของคุุณ

มีีช่่องทางให้้คุุณเลืือกมากมาย:
ผู้้�จััดการของคุุณ

เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลในพื้้�นที่่�ของคุุณ

The Herbalife Nutrition IntegrityLine สามารถติิดต่่อได้้:
ออนไลน์์: ไปที่่� IntegrityLine.Herbalife.com

โทรศััพท์์:
   • ใ นสหรััฐฯ โทรติิดต่่อที่่�หมายเลข 1-800-461-9330
   • นอกสหรััฐฯ ไปที่่� IntegrityLine.Herbalife.com สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ�
การโทรระหว่่างประเทศ
หมายเหตุุ: IntegrityLine ดำำ�เนิินการโดยบุุคคลภายนอกที่่�
บริิหารงานโดยอิิสระ และให้้บริิการทุุกวัันตลอด 24 ชั่่�วโมง
คุุณสามารถแจ้้งข้้อกัังวลโดยไม่่เปิิ ดเผยชื่่�อได้้ตามที่่�กฎหมาย
อนุุญาต
   ข้้อความ: 1-213-335-2054 (สหรััฐฯ เท่่านั้้�น)

   อีีเมล: EthicsandCompliance@Herbalife.com

   ไปรษณีีย์์: Chief Compliance Officer
Herbalife Nutrition
800 West Olympic Blvd., Suite 406
Los Angeles, CA 90015
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การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง นั่่�นคืือนิิยามความเป็็ นเรา

ขั้้�นตอนต่่อไป

ไม่่ว่่าคุุณจะแจ้้งข้้อกัังวลด้้วยวิิธีีใด เราจะพิิจารณารายงานของคุุณอย่่าง
จริิงจััง เราจะรัักษาข้้อมููลดัังกล่่าวเป็็ นความลัับอย่่างเต็็มความสามารถ
โดยส่่งไปยัังสำำ�นัักงานจริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบโดย
ทัันทีีเพื่่�อดำำ�เนิินการตรวจสอบและ/หรืือสอบสวน หากคุุณระบุุชื่� ่อ เรา
อาจติิดต่่อคุุณเพื่่�อขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิม คุุณสามารถเลืือกที่่�จะไม่่เปิิ ดเผย
ชื่่�อได้้ตามที่่�กฎหมายอนุุญาต แม้้ว่่าคุุณอาจไม่่ได้้ทราบรายละเอีียดที่่�
เฉพาะเจาะจงเกี่่�ยวกัับผลการสอบสวน แต่่คุุณอาจได้้รัับแจ้้งเกี่่�ยวกัับ
สถานะ โปรดทราบว่่าเราไม่่ยอมให้้มีีการตอบโต้้เอาคืืนใด ๆ ต่่อผู้้�
ที่่�รายงานข้้อกัังวลโดยสุุจริิตหรืือมีีส่่วนช่่วยในการสอบสวน

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง นั่่�นคืือนิิยามความเป็็ นเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

ความคิิดเห็็นของเรา
แล้้วควรทำำ�อย่่างไรหากฉัันไม่่แน่่ใจ

คุุณไม่่จำำ�เป็็ นต้้องแน่่ใจว่่ามีีการละเมิิดหรืือไม่่ แต่่คุุณจำำ�เป็็ นต้้อง
แสดงข้้อกัังวลด้้วยความสุุจริิตใจ เพีียงรายงานด้้วยความจริิงใจ
ตามการสัังเกตของคุุณ นั่่�นคืือสิ่่�งที่่�เราถืือว่่าเป็็ นการรายงานโดย
“สุุจริิตใจ” การเจตนารายงานเท็็จถืือว่่าเป็็ นการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณของเรา และอาจนำำ�ไปสู่่�การลงโทษทางวิินััย รวมถึึงการเลิิก
จ้้าง

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ฉัันสัังเกตเห็็นพฤติิกรรมบางอย่่างในที่่�ทำำ�งานที่่�ฉัันรู้้�สึึกว่่าควร
รายงาน พฤติิกรรมดัังกล่่าวดููเหมืือนว่่าอาจเป็็ นการละเมิิดหลััก
จรรยาบรรณของเรา แต่่ฉัันมีีข้้อมููลไม่่เพีียงพอที่่�จะทราบได้้อย่่าง
แน่่ชััด หากรายงานของฉัันพิิสููจน์์ได้้ว่่าเป็็ นเรื่่�องไม่่สำำ�คััญอะไร จะเกิิด
ปัั ญหากัับฉัันจากการรายงานหรืือไม่่
หากคุุณรายงานพฤติิกรรมที่่�คุุณเชื่่�ออย่่างจริิงใจว่่าอาจเป็็ นการ
ละเมิิดหลัักจรรยาบรรณ นโยบายหรืือกฎหมาย ถืือว่่าคุุณได้้รายงาน
โดยสุุจริิตใจและนั่่�นคืือสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด เราจะไม่่ยอมให้้มีีการตอบโต้้
เอาคืืนกัับคุุณจากการที่่�คุุณรายงาน แม้้ว่่าการสอบสวนจะพิิสููจน์์แล้้ว
ว่่าไม่่มีีการประพฤติิมิิชอบก็็ตาม

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

ส่่วนงานด้้านจริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ

การตรวจสอบและการรายงานเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมและการ
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
นโยบายการรายงานการละเมิิด
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การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับกัันและกััน

สารบััญ

สายด่่วน

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับ

กัันและกััน

เรามุ่่�งมั่่�นในสิ่่�งที่่เ� ราทำำ�และนิิยามความเป็็ น
เรา ดัังนั้้�นเราจึึงทำำ�หน้้าที่่ข
� องเราเพื่่�อปกป้้อง
ที่่ทำ
� �ำ งาน ทรััพย์์สิน
ิ ของเราและซึ่่�งกัันและกััน
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การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง นั่่�นคืือนิิยามความเป็็ นเรา

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

ในหััวข้้อนี้้�:

เราคืือทีีมเดีียวกััน
ส่่งเสริิมความเสมอภาค ความหลากหลาย การยอมรัับ
ความแตกต่่างและการเป็็ นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร
เคารพผู้้�อื่่� นในที่่�ทำำ�งาน
ไม่่ตอบโต้้เอาคืืน
ป้้ องกัันไม่่ให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนส่่วนตััว
เราปกป้้ องที่่�ทำำ�งานของเรา
มีีส่่วนร่่วมในการสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�
ปลอดภััยและดีีต่่อสุุขภาพ
ปกป้้ องทรััพย์์สิินของบริิษััท	
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การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับกัันและกััน

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราคืือทีีมเดีียวกััน
ส่่งเสริิมความเสมอภาค ความหลากหลาย การยอมรัับ
ความแตกต่่างและการเป็็ นส่่วนหนึ่่� งขององค์์กร
เรามีีพนัักงานที่่มีี
� ความหลากหลายทางวััฒนธรรมเป็็ นหนึ่่�งในจุุด
แข็็งที่่แ
� ข็็งแกร่่งที่่สุ
� ด
ุ ของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ภููมิิหลััง ความ
สามารถและมุุมมองที่่ห
� ลากหลายของเราทำำ�ให้้เราแข็็งแกร่่งและ
สรรค์์สร้้างสิ่่�งใหม่่ ๆ ได้้มากขึ้้� น เราปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายที่่ทำ
� �ำ ให้้
มั่่�นใจว่่าพนัักงานและผู้้ส
� มััครงานทุุกคนมีีโอกาสในการจ้้างงาน
ที่่เ� ท่่าเทีียมกัันที่่เ� ฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� และรู้้สึึ
� กอบอุ่่�นและได้้
รัับเกีียรติิ เพื่่�อส่่งเสริิมความเสมอภาค ความหลากหลาย การ
ยอมรัับความแตกต่่างและการเป็็ นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร
ยึึดถืือหลัักการของเรา

สนัับสนุุนโอกาสที่่� เท่่าเทีียมกัันสำำ�หรัับทุุกคน เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
�
เป็็ นบริิษััทที่่�มอบโอกาสที่่�เท่่าเทีียม โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างความมั่่�นใจใน
การตััดสิินใจจ้้างงานโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงเชื้้�อชาติิ สีีผิิว ศาสนา เพศ
รสนิิยมทางเพศ เพศสภาพ อััตลัักษณ์์ทางเพศ การแสดงออกทาง เพศ
สถานภาพการสมรส ชาติิกำำ�เนิิด สััญชาติิ บรรพบุุรุุษ อายุุ สถานะ
ทหารผ่่านศึึก ความทุุพพลภาพหรืือเกณฑ์์อื่� ่นใดที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครองตาม
กฎหมาย กฎระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับ เกณฑ์์เหล่่านี้้�เรีียกว่่า “ลัักษณะของ
บุุคคลที่่�ต้้องได้้รัับการคุ้้�มครอง” ผู้้�จััดการฝ่่ ายบุุคคลสามารถช่่วยรัับรอง
ว่่าพนัักงานทุุกคนมีีโอกาสเท่่าเทีียมกัันที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� โดยการ
ทำำ�ความเข้้าใจและปฏิิบััติิตามนโยบายของบริิษััททั้้ง� หมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บทบาทหน้้าที่่�ของตน
รายงาน ช่่วยให้้เรามั่่�นใจว่่าพนัักงานทุุกคนมีีโอกาสที่่จ
� ะได้้พููดและมีีผู้้รั� บฟั
ั ัง
หากคุุณประสบหรืือพบเห็็นการกระทำำ�ที่่อ
� าจเป็็ นการเลืือกปฏิิบัติ
ั ห
ิ รืือการ
ปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ไ่� ม่่เป็็ นธรรมในที่่ทำ
� �ำ งานของเรา ให้้แจ้้งข้้อกัังวลของคุุณทัันทีี
12
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คุุณทราบหรืือไม่่

การตััดสิินใจจ้้างงานควรขึ้้น
� อยู่่�กัับเกณฑ์์ต่่าง ๆ เช่่น:
• คุุ ณ สมบััติิ
• ทัักษะ

• ประสิิทธิิภาพการทำำ � งาน

• คุุ ณ ความดีีของแต่่ ล ะบุุ คคล

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ฉัันกำำ�ลัังพิิจารณาผู้้�สมััครงานที่่�มีีความพิิการทางร่่างกาย ฉัันเกรงว่่า
งานจะหนัักเกิินกว่่าร่่างกายของเธอจะรัับไหว นี่่�เป็็ นเหตุุผลที่�่สมควร
ที่่�จะไม่่จ้้างงานเธอหรืือไม่่
ไม่่ใช่่ คุุณควรติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลของคุุณ หากผู้้�
สมััครมีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�สุุดสำำ�หรัับงานนี้้� เราจะมีีส่่วนร่่วมใน
กระบวนการปฏิิสััมพัันธ์์ และหากไม่่ยากลำำ�บากจนเกิินควร ควรมีี
การอำำ�นวยความสะดวกที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้เธอสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่�่
สำำ�คััญของงานได้้ การปฏิิเสธผู้้�สมััครงานโดยพิิจารณาจากความพิิการ
เพีียงอย่่างเดีียวนั้้�นขััดต่่อกฎหมาย และไม่่ใช่่นิิยามความเป็็ นเรา

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายการป้้ องกัันการคุุกคาม การเลืือกปฏิิบััติิและการ
ตอบโต้้เอาคืืน

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับกัันและกััน

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราคืือทีีมเดีียวกััน
เคารพผู้้�อื่่� นในที่่�ทำำ�งาน
ความเคารพและความไว้้วางใจเป็็ นคุุณลัักษณะที่่�ต้้องมีีสำำ�หรัับ
ที่่�ทำำ�งานที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ การคุุกคามและการเลืือกปฏิิบััติิ
เป็็ นการทำำ�ลายความเคารพและความไว้้วางใจและสามารถก่่อ
ให้้เกิิดผลเสีียต่่อความสามารถในการผลิิต ขวััญกำำ�ลัังใจและ
ความสามารถของเราในการรัักษาบุุคลากรที่่�ดีีไว้้ เฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� มุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษาที่่�ทำำ�งานของเราให้้เป็็ นสถานที่่�ที่่�งาน
ได้้สนุุกและยุุติิธรรมสำำ�หรัับทุุกคน

เฝ้้ าระวัังการคุุกคามทางเพศ โดยทั่่�วไปแล้้ว การคุุกคามประเภท
นี้้�หมายถึึงการลวนลามทางเพศที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ คำำ�ร้้องขอให้้มีีเพศ
สััมพัันธ์์ หรืือการกระทำำ�ทางสายตา ทางวาจาหรืือทางกายอื่่�น ๆ ที่่�ส่่อไป
ในทางเพศ การคุุกคามทางเพศรวมถึึง การคุุกคามที่่�อิิงจากเพศสภาพ
ของบุุคคลอื่่�น หรืือการคุุกคามที่่�อิิงจากการตั้้�งครรภ์์ การคลอดบุุตรหรืือ
เงื่่�อนไขทางการแพทย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�ยัังรวมถึึงการคุุกคาม
พนัักงานคนอื่่�นที่่�มีีเพศเดีียวกัันกัับผู้้�คุุกคาม ไม่่จำำ�เป็็ นว่่าการคุุกคามทาง
เพศจะถููกกระตุ้้�นจากความต้้องการทางเพศ

ยึึดถืือหลัักการของเรา

ป้้ องกัันไม่่ ให้้เกิิดการกลั่่� นแกล้้ง การกลั่่�นแกล้้งมัักเกี่่�ยวข้้องกัับการ
ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่� ่นโดยประสงค์์ร้้ายหรืือคุุกคามพวกเขาทางร่่างกายหรืือ
จิิตใจ การกลั่่�นแกล้้งอาจรวมถึึงการคุุกคามทางวาจาหรืือทางกายหรืือ
การทำำ�ให้้เสีียเกีียรติิ

ตััวอย่่างของการคุุกคาม ได้้แก่่:

แจ้้งให้้เราทราบ เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� จะไม่่ยอมรัับโดยเด็็ดขาด ไม่่
ว่่าการล่่วงละเมิิดหรืือการกลั่่�นแกล้้งจะเกิิดขึ้้� นในรููปแบบใด หากคุุณรัับ
ทราบถึึงการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็ นการคุุกคามหรืือการกลั่่�นแกล้้ง (หรืือหาก
เกิิดขึ้้� นกัับคุุณเอง) โปรดอย่่าเพิิกเฉย แจ้้งข้้อกัังวลของคุุณ

เรีียนรู้้�ที่่� จะรัับทราบถึึงการคุุกคาม การคุุกคามเป็็ นการเลืือกปฏิิบััติิรููป
แบบหนึ่่�งและอาจเกิิดขึ้้� นได้้หลายวิิธีี ไม่่ว่่าจะเป็็ นทางกาย ทางวาจาหรืือ
ทางสายตา
• เรื่่�องตลกที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�อื่� ่นเสีียหาย

• คำำ�พููดหรืือความคิิดเห็็นที่่�เป็็ นการดููถููก
• ท่่าทาง การ์์ตููนหรืือภาพที่่�น่่ารัังเกีียจ

• อีีเมลหรืือคำำ�เชิิญที่่�ส่่อถึึงเรื่่�องทะลึ่่�งหรืือลามกอนาจาร

คุุณทราบหรืือไม่่

การคุุกคามไม่่ได้้เกิิดขึ้้น
� โดยเจตนาเสมอไป

การคุุกคามอาจเกิิดขึ้้� นโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ ดัังนั้้�นควรระมััดระวััง
พฤติิกรรมของคุุณเองและผลกระทบที่่�จะส่่งถึึงผู้้�อื่� ่น ฝึึ กปฏิิบััติิ
ในการให้้ความเคารพในการติิดต่่อทุุกครั้้�ง
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เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายการป้้ องกัันการคุุกคาม การเลืือกปฏิิบััติิและการ
ตอบโต้้เอาคืืน

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับกัันและกััน

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราคืือทีีมเดีียวกััน
ไม่่ตอบโต้้เอาคืืน
เราเข้้าใจดีีว่่าการแจ้้งข้้อกัังวลไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ง่่ายที่่�สุุดที่่�จะทำำ�ได้้
แต่่เป็็ นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดอย่่างหนึ่่�ง โปรดจำำ�ไว้้ว่่าเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� ไม่่ยอมรัับหรืืออนุุญาตให้้มีีการตอบโต้้เอาคืืนกัับผู้้�ที่่�
ยื่่�นข้้อร้้องเรีียนโดยสุุจริิตหรืือเข้้าร่่วมในกระบวนการสอบสวน
หรืือร้้องเรีียนในที่่�ทำำ�งาน
ยึึดถืือหลัักการของเรา

รายงานข้้อกัังวลอย่่างจริิงใจและทัันท่่วงทีี แจ้้งข้้อกัังวลและ/หรืือคำำ�ถาม
ต่่อหััวหน้้างานของคุุณหััวหน้้างานอื่่�น ๆ ในบริิษัท
ั ประธานเจ้้าหน้้าที่่ฝ่
� ่ าย
กำำ�กับดูู
ั แลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบ หรืือเจ้้าหน้้าที่่ฝ่
� ่ ายทรััพยากรบุุคคล
โดยเร็็วที่่สุ
� ด
ุ หลัังจากเกิิดเหตุุ คุุณยัังสามารถยื่่�นข้้อร้้องเรีียนได้้โดยโทรไปที่่�
สายด่่วนโทรฟรีีของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ที่่ใ� ห้้บริิการตลอด 24 ชั่่�วโมง
(หมายเลขโทรศััพท์์สำ�ำ หรัับประเทศของคุุณจะอยู่่�ในเว็็บไซต์์อิน
ิ ทราเน็็ตของ
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ) เข้้าไปที่่� IntegrityLine หรืือส่่งอีีเมลไปที่่� สำำ�นัักงาน
จริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ เราจะปกป้้องซึ่่�งกัันและกััน
บริิษัท
ั และลููกค้้าของเรา โดยการแจ้้งข้้อกัังวลของเราโดยสุุจริิต
รัับทราบถึึงการตอบโต้้เอาคืืน การตอบโต้้เอาคืืนเกิิดขึ้้� นได้้หลายวิิธีี แต่่
การตอบโต้้เอาคืืนอาจอยู่่�ในรููปแบบของการลดตำำ�แหน่่ง การระงัับ
การไม่่จ้้างงานหรืือพิิจารณาจ้้างงาน การไม่่ให้้การพิิจารณาอย่่างเท่่าเทีียม
กัันในการตััดสิินใจจ้้างงาน การไม่่ให้้คำำ�แนะนำำ�การจ้้างงานที่่�เป็็ นกลาง
หรืือส่่งผลเสีียต่่อสภาพการทำำ�งาน หรืือการปฏิิเสธผลประโยชน์์การจ้้าง
งานใด ๆ ต่่อบุุคคลหนึ่่�ง
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คุุณทราบหรืือไม่่

ไม่่เป็็ นไร หากคุุณไม่่มีีข้้อเท็็จจริิงทั้้�งหมด

และก็็ไม่่เป็็ นไร หากคุุณไม่่แน่่ใจว่่ามีีการละเมิิดเกิิดขึ้้� นหรืือ
ไม่่ คุุณไม่่จำำ�เป็็ นต้้องเป็็ นฝ่่ ายถููก แต่่หากคุุณมีีข้้อกัังวล เราก็็
อยากที่่�จะได้้ทราบ คุุณจะไม่่ต้้องเผชิิญกัับการตอบโต้้เอาคืืน
จากการแจ้้งข้้อกัังวล แม้้จะพิิสููจน์์ได้้ว่่าไม่่เป็็ นความจริิงก็็ตาม
ตราบใดที่่�คุุณรายงานโดยสุุจริิต

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ฉัันมีีข้้อกัังวลที่่�อยากจะแจ้้งให้้ทราบ แต่่เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลใน
ตำำ�แหน่่งระดัับสููงของบริิษััท ฉัันเกรงว่่าจะตกงาน หากรายงานเรื่่�องนี้้�
ไป ฉัันควรทำำ�อย่่างไร
สิ่่�งที่่�แย่่ที่�่สุุดคืือการเพิิกเฉย เราจำำ�เป็็ นต้้องทราบข้้อกัังวลของคุุณ ไม่่
ว่่าจะเกี่่�ยวข้้องกัับใครหรืือดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดในบริิษััท เราจะไม่่ยอมให้้
มีีการตอบโต้้เอาคืืนกัับคุุณที่่�เป็็ นผู้้�แจ้้งข้้อกัังวลโดยสุุจริิตใจ

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายการป้้ องกัันการคุุกคาม การเลืือกปฏิิบััติิและการ
ตอบโต้้เอาคืืน
นโยบายการรายงานการละเมิิด

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับกัันและกััน

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราคืือทีีมเดีียวกััน
ป้้ องกัันผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้น
�
ในฐานะพนัักงานของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� เราไม่่ยอมให้้
ผลประโยชน์์ส่่วนตััว ความสััมพัันธ์์หรืือโอกาสที่่�จะได้้รัับผล
ประโยชน์์ส่่วนตััวสามารถโน้้มน้้าวการตััดสิินใจของเราหรืือวิิธีี
การทำำ�งานของเราได้้ เป็็ นหน้้าที่่�ของเราทุุกคนที่่�จะปกป้้องชื่่�อ
เสีียงของเราโดยหลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งใดก็็ตามที่่�อาจถููกมองหรืือก่่อให้้
เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนส่่วนตััว
ยึึดถืือหลัักการของเรา

เฝ้้ าระวัังความขััดแย้้งที่่� อาจเกิิดขึ้้ � น ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายที่่�จะรัับทราบถึึงผล
ประโยชน์์ทัับซ้้อน แต่่มัักเกิิดขึ้้� นบ่่อยที่่�สุุดในสถานการณ์์ต่่าง ๆ เช่่น:

✔ โอกาสภายนอก – การค้้นพบโอกาสทางธุุรกิิจจากการทำำ�งานที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� และนำำ�ไปใช้้เพื่่�อผลประโยชน์์ส่่วนตััวของคุุณเอง
✔ ทรััพยากรของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่� น – การใช้้ชื่่�อ ทรััพย์์สิิน
หรืือข้้อมููลของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� โดยไม่่ได้้รัับการอนุุมััติิเพื่่�อ
สนัับสนุุนผลประโยชน์์หรืือกิิจกรรมส่่วนตััวของคุุณ
หากมีีลัักษณะที่่�อาจเป็็ นความขััดแย้้ง แจ้้งให้้เราทราบ ต้้องเปิิ ดเผย
การกระทำำ�ที่่�อาจเป็็ นผลประโยชน์์ทัับซ้้อน และได้้รัับการอนุุมััติิก่่อน
ดำำ�เนิินการต่่อ หากคุุณอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�อาจส่่งผลต่่อความสามารถใน
การตััดสิินใจที่่�เป็็ นกลางในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� โปรดหยุุดและ
ขอคำำ�แนะนำำ�จากสำำ�นัักงานจริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ

✔ การจ้้างงานภายนอก – การทำำ�งานให้้กัับคู่่�แข่่งหรืือบริิษััทที่่� (หรืือ
คาดหวัังที่่�จะ) ดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� หรืือทำำ�งานที่่�
สองที่่�เป็็ นการลดความสามารถในการทำำ�งานของคุุณที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
�

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

✔ ผลประโยชน์์ทางการเงิิน – คุุณหรืือสมาชิิกในครอบครััวที่่�มีีผล
ประโยชน์์ทางการเงิินในบริิษััท ใด ๆ ที่่� (หรืือคาดหวัังที่่�จะ) ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจกัับเราหรืือแข่่งขัันกัับเรา - (โปรดดููที่่� หลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้เกิิดผล

คุุณทราบหรืือไม่่

ประโยชน์์ทัับซ้้อนกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่ายและซััพพลายเออร์์

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม)

✔ ความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว – การกำำ�กัับดููแลหรืือโน้้มน้้าวการตััดสิินใจจ้้าง
งานสมาชิิกในครอบครััวหรืือบุุคคลที่่�คุุณมีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิด
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นโยบายเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

คุุณอาจสามารถทราบได้้ว่่าสถานการณ์์มีีความขััดแย้้งหรืือไม่่
โดยถามคำำ�ถามกัับตััวเอง สถานการณ์์นี้้�อาจ:
• โน้้มน้้าวต่่ อ การเลืือกตัั ด สิิ น ใจสำำ � หรัั บ เฮอร์์ บ าไลฟ์์
นิิ ว ทริิ ชั่่ �น หรืือไม่

• ขัั ด แย้้งกัั บ ผู้้� อื่� ่ นหรืือไม่

• เป็็ นประโยชน์์ ต่่ อ ฉัั น หรืือคนใกล้้ชิิ ด ของฉัั น หรืือไม่

หากคุุณตอบว่่า “ใช่่” ในคำำ�ถามข้้อใดข้้อหนึ่่�งอาจถืือว่่ามีีความ
ขััดแย้้ง

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับกัันและกััน

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราปกป้้ องที่่�ทำำ�งานของเรา
มีีส่่วนร่่วมในการสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�
ปลอดภััยและดีีต่่อสุุขภาพ
การส่่งเสริิมสุุขภาพคืือเป้้าหมายหนึ่่�งของเรา เราใส่่ใจดููแล
พนัักงานของเราให้้มีีที่่�ทำำ�งานที่่�ปลอดภััย เช่่นเดีียวกัับที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� มอบให้้กัับลููกค้้าของเรา ด้้วยเหตุุนี้้� เราจึึงคาด
หวัังให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนด้้านสุุขภาพและความ
ปลอดภััยของเรา เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความสุุขและมีีสุุขภาพที่่�ดีี
ขึ้้� น
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ปฏิิบััติิตามกฎการรัักษาความปลอดภััยทั้้�งหมด กฎอาจแตกต่่างกัันไป
ตามตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้ง� และงานของคุุณ ดัังนั้้�นโปรดทราบกฎที่่�มีีผลกัับคุุณและ
ปฏิิบััติิตามโดยไม่่มีีข้้อยกเว้้น รายงานอุุบััติิเหตุุและอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้� น
เข้้ารัับการฝึึ กอบรมด้้านความปลอดภััยที่่�จำำ�เป็็ นทั้้�งหมด และหากจำำ�เป็็ น
ให้้สวมอุุปกรณ์์ป้้ องกัันส่่วนบุุคคลที่่�จำำ�เป็็ น
อยู่่�ในสภาพที่่� พร้้อมทำำ�งาน เมื่่�อคุุณมาทำำ�งาน เราคาดหวัังว่่าคุุณจะ
พร้้อมที่่�จะทำำ�งาน กล่่าวคืือ ไม่่อยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลหรืือได้้รัับผลกระทบจาก
สารเสพติิดหรืือแอลกอฮอล์์ที่่�ผิิดกฎหมายหรืือได้้รัับการควบคุุม สิ่่�งเหล่่านี้้�
อาจทำำ�ให้้การตััดสิินใจของคุุณบกพร่่องและทำำ�ให้้คุุณและคนอื่่�นตกอยู่่�ใน
ความเสี่่�ยง ห้้ามใช้้ ครอบครอง ซื้้� อหรืือขาย หรืือมอบให้้กัับบุุคคลอื่่�นใน
ที่่�ทำำ�งาน นอกจากนี้้� ห้้ามมิิให้้สููบและ/หรืือใช้้ยาสููบภายในสถานประกอบ
การของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ทุุกแห่่ง

คุุณทราบหรืือไม่่

คุุณจะช่่วยให้้ที่่�ทำำ�งานของเราปลอดภััยยิ่่�งขึ้้� น เมื่่�อคุุณรายงาน
การกระทำำ�ที่่�อาจเป็็ นอัันตราย เช่่น:
• พฤติิกรรมที่่� ไ ม่่ ปล อดภััย

• อาวุุ ธ ในที่่� ทำำ � งาน

• สารเสพติิด

• การละเมิิดระบบความ
	ปลอดภััย

• การละเมิิดความปลอดภััย • ความเสี่่� ย งที่่� จ ะเกิิด
	ความรุุ น แรง
• อุุ ป กรณ์์ ชำำ �รุุ ด เสีียหาย

ช่่วยป้้ องกัันไม่่ให้้เกิิดความรุุนแรง เราต้้องการให้้ที่่ทำ
� �ำ งานเป็็ นสถานที่่ที่
� ่�
ปลอดภััยสำำ�หรัับทุก
ุ คน ดัังนั้้�นเราจึึงห้้ามไม่่ให้้พกพาอาวุุธในสถานประกอบ
การของเราหรืือในขณะที่่ทำ
� �ำ งานในนามของเรา ตื่่�นตััวหากมีีการพกพาอาวุุธ
และสััญญาณเตืือนของการกระทำำ�ที่่อ
� าจเป็็ นความรุุนแรง ติิดต่่อฝ่่ ายรัักษา
ความปลอดภััยทั่่�วโลกที่่� SafetySecurity@Herbalife.com หรืือหากคุุณรัับ
ทราบถึึงการพกพาอาวุุธในที่่�ทำำ�งานหรืือความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความรุุนแรง
อื่่�น ๆ ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม ให้้โทรไปที่่�หมายเลข 1-844-435-7453
(1-844-HELPHLF) ทัันทีีหรืือบริิการฉุุกเฉิินในพื้้� นที่่�ของคุุณ (เช่่น 911
ในสหรััฐฯ) หรืือรายงานพฤติิกรรมที่่�เป็็ นปัั ญหาต่่อผู้้�จััดการของคุุณ ฝ่่ าย
รัักษาความปลอดภััยทั่่�วโลกหรืือ

IntegrityLine.Herbalife.com

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายการป้้ องกัันความรุุนแรงในที่่�ทำำ�งาน

นโยบายการพกพาอาวุุธในที่่�ทำำ�งาน
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การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับกัันและกััน

สารบััญ

สายด่่วน

เราปกป้้ องที่่�ทำำ�งานของเรา
ปกป้้ องทรััพย์์สิินของบริิษััท
เราต้้องทุ่่�มเทสิ่่�งต่่าง ๆ มากในการก่่อตั้้�งบริิษัท
ั อย่่างเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� ไม่่ว่่าจะเป็็ นการทำำ�งานอย่่างหนัักและการลงทุุนใน
ทรััพยากรอย่่างมากเพื่่�อให้้เราดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องและ
เติิบโต เราไว้้วางใจให้้พนัักงานของเราดููแลทรััพยากรของ
บริิษััท และปกป้้องไม่่ให้้สููญหาย เสีียหายหรืือใช้้งานในทางที่่�ผิิด
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ใช้้ทรััพย์์สิินของเราด้้วยความระมััดระวััง ใช้้วิิจารณญาณที่่�ดีีในการ
ปกป้้ องทรััพย์์สิินของบริิษััท ซึ่่�งได้้แก่่:
✔ ทรััพย์์สิินทางกายภาพ – สิ่่�งที่่�เราใช้้ในการทำำ�งานประจำำ�วััน รวมถึึง
วััสดุุอุุปกรณ์์ เฟอร์์นิิเจอร์์ เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน คอมพิิวเตอร์์ อุุปกรณ์์
ฮาร์์ดแวร์์ วััสดุุ ผลิิตภััณฑ์์และยานพาหนะ
✔ ทรััพย์์สิินทางเทคโนโลยีี – ทรััพย์์สิน
ิ ด้้านไอทีี เช่่น อุุปกรณ์์ของเรา
อีีเมลและระบบข้้อความเสีียง ฐานข้้อมููล ซอฟต์์แวร์์และการเข้้าถึึง
อิินเทอร์์เน็็ต – (รัักษาความปลอดภััยของทรััพย์์สิน
ิ เหล่่านี้้�และใช้้งาน
ส่่วนตััวให้้น้้อยที่่สุ
� ด
ุ )
✔ ทรััพย์์สิินทางการเงิิน – ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการชำำ�ระตามใบเรีียกเก็็บ
เงิิน เช่่น เงิินสด บััญชีีธนาคาร หุ้้�นและสถานะเครดิิตของเรา
✔ ทรััพย์์สิินข้้อมููล – ข้้อมููลที่่�เรารวบรวมหรืือสร้้างขึ้้� นในฐานะบริิษััท
เช่่น ข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับและทรััพย์์สิินทางปัั ญญาของเรา (โปรดดููที่่�
ปกป้้ องข้้อมููลที่�่เป็็ นความลัับและทรััพย์์สิินทางปัั ญญา และ
ปกป้้ องความเป็็ นส่่วนตััว เพื่่�อเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม)
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การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับกัันและกััน

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราปกป้้ องที่่�ทำำ�งานของเรา
มุ่่�งเน้้นไปที่่� ความปลอดภััยทางไซเบอร์์ ปกป้้ องระบบของเรา
จากมััลแวร์์และภััยคุุกคามทางไซเบอร์์อื่� ่น ๆ โดยการปฏิิบััติิตามนโยบาย
และขั้้�นตอนด้้านไอทีีของเรา อััปเดตและรัักษารหััสผ่่านของคุุณเป็็ น
ประจำำ� ไม่่เปิิ ดลิิงก์์ที่่�น่่าสงสััย เฝ้้ าระวัังการหลอกลวงแบบฟิิ ชชิ่่�ง และไม่่
ติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์ที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาตหรืือใช้้เครืือข่่ายที่่�ไม่่ปลอดภััย รัักษา
อุุปกรณ์์ของบริิษััทให้้ปลอดภััยและติิดต่่อฝ่่ ายความปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมที่่�น่่าสงสััย คุุณมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบที่่�จะต้้อง
ทราบนโยบายความปลอดภััยทางไซเบอร์์ที่่�ระบุุไว้้ด้้านล่่างและความรัับ
ผิิดชอบของคุุณภายใต้้นโยบายเหล่่านี้้�

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ฉัันได้้รัับอีีเมลที่่�น่่าสงสััยซึ่่�งระบุุว่่าเป็็ นอีีเมล “เร่่งด่่วน” ดููเหมืือนว่่าหััว
เรื่่�องของอีีเมลจะเกี่่�ยวข้้องกัับโครงการที่่�ฉัันกำำ�ลัังทำำ�อยู่่� แต่่ฉัันไม่่
รู้้�จัักผู้้�ส่่งรายนี้้� อีีเมลนี้้�จะปลอดภััยหรืือไม่่ หากฉัันเปิิด
ไม่่ คุุณควรตรวจสอบว่่าอีีเมลนั้้�นถููกต้้องก่่อนที่่�จะเปิิดหรืือเปิิดใช้้งาน
สคริิปต์์ใด ๆ ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนของเราเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเหตุุการณ์์ด้้าน
ความปลอดภััยทางไซเบอร์์ที่�่เกิิดขึ้้น
� จริิงหรืือที่่�น่่าสงสััยนั้้�นจะได้้รัับ
การจััดการอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ

คุุณทราบหรืือไม่่

การสื่่�อสารของคุุณเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่�น

เมื่่�อคุุณส่่งอีีเมลหรืือโทรโดยใช้้ระบบของเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� ถืือว่่าการสื่่�อสารของคุุณนั้้�นเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� เราขอสงวนสิิทธิ์์ใ� นการตรวจสอบการ
สื่่�อสารเหล่่านี้้�ตามที่่�กฎหมายอนุุญาต นอกจากนี้้� พนัักงานยััง
ไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าถึึงการสื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของ
พนัักงานรายอื่่�นหรืือบุุคคลภายนอก เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาต
จากฝ่่ ายบริิหารของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
�

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายความปลอดภััยขององค์์กร

นโยบายความปลอดภััยทางไซเบอร์์
นโยบายการใช้้งานที่่�ยอมรัับได้้

นโยบายความปลอดภััยทางกายภาพสำำ�หรัับความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์
นโยบายเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมทางการเมืืองและการบริิจาค

นโยบายการจััดการสิินค้้าคงคลัังสำำ�หรัับงานกิิจกรรมและ
การส่่งเสริิมการขายของผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
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การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

การทำำ�ในสิ่่�งที่่ถู
� ก
ู ต้้องสำำ�หรัับ

บริิษััท
ของเรา

ธุุรกิิจของเราเกิิดขึ้้� นจากความซื่่�อสััตย์์
คนดีีย่่อมตััดสิินใจเลืือกสิ่่�งที่่ดีี
� ในแต่่ละวััน
เราประสบความสำำ�เร็็จเมื่่�อตััวเลืือกของเรา
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงสิ่่�งที่่ดีี
� ที่่สุ
� ด
ุ และความมุ่่�งมั่่�น
ของเราในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างถูก
ู วิิธีี
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หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

ในหััวข้้อนี้้�:

เราปฏิิบััติิด้้วยความซื่่�อสััตย์์
มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีจริิยธรรมและเป็็ น
ธรรมเท่่านั้้�น
ส่่งเสริิมกิิจกรรมการขายและการตลาดอย่่างมีีจริิยธรรม
ไม่่ให้้หรืือยอมรัับการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสม
ปฏิิบััติิตามกฎในการติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
ไม่่นำำ�ข้้อมููลที่ี่�มีีส
่ าระสำำ�คััญแต่่ไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อ
สาธารณะไปใช้้ในทางที่่�ผิิด	

20

เรามีีความรัับผิิดชอบ
มั่่�นใจในคุุณภาพและความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์
ปกป้้ องข้้อมููลที่�เ่ ป็็ นความลัับและทรััพย์์สิินทางปัั ญญา
ปฏิิบััติิตามกฎเกี่่�ยวกัับของกำำ�นััลและการต้้อนรัับ
รัักษาสมุุดบััญชีีและบัันทึึกข้้อมููลให้้ถููกต้้อง

28
28
29
31
33

เรามีีความน่่าเชื่่�อถืือและโปร่่งใส
ปกป้้ องความเป็็ นส่่วนตััว
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
และซััพพลายเออร์์
ทำำ�งานอย่่างมีีความรัับผิิดชอบกัับบุุคคลภายนอก

34
34

20
21
22
24
26

35
36

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราปฏิิบััติิด้้วยความซื่่�อสััตย์์
มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีจริิยธรรมและเป็็ น
ธรรมเท่่านั้้�น
ที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� เราปฏิิบััติิตามกฎและทราบว่่า
ผลิิตภััณฑ์์ บุุคลากรและความมุ่่�งมั่่�นในความซื่่�อสััตย์์ของเรา
จะเป็็ นเสีียงสะท้้อนในตนเอง เราไม่่กลััวการแข่่งขัันและยิินดีี
ต้้อนรัับตลาดที่่�ดีีที่่�ทุุกคนมีีโอกาสเท่่าเทีียมกัันในการแข่่งขััน
และประสบความสำำ�เร็็จ

คุุณทราบหรืือไม่่

ควรพููดคุุยกัับคู่่�แข่่งหรืือไม่่ ไม่่ควรพููดถึึง:

• การตกลงร่่ ว มกัันกำำ � หนดราคาหรืื อ เงื่่� อนไขการขาย

• การกีีดกัันบุุ คคลที่�่ ส ามไม่่ ใ ห้้ ดำำ � เนิินธุุ ร กิิจ
• การฮั้้�วประมูู ล

• การแยกหรืื อ แบ่่ ง ส่่ ว นตลาด

ยึึดถืือหลัักการของเรา

ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยการต่่อต้้านการผููกขาดและการแข่่งขัันที่่�
เป็็ นธรรม กฎหมายเหล่่านี้้�แตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ แต่่ทั้้ง� หมด
จะช่่วยสนัับสนุุนให้้เกิิดการแข่่งขัันที่่�เสรีีและเปิิ ดเผยและห้้ามมิิให้้มีีการ
ปฏิิบััติิที่่�อาจเป็็ นการจำำ�กััดสิิทธิ์์ � คุุณควรทำำ�ความเข้้าใจว่่ากฎหมายเหล่่านี้้�
มีีผลกัับคุุณอย่่างไร

ดำำ�เนิินงานอย่่างมีีจริิยธรรมในทุุก ๆ การติิดต่่อสื่่� อสาร ซื่่�อสััตย์์และ
ยุุติิธรรมในทุุก ๆ การติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่าย คู่่�แข่่งและคู่่�ค้้าทาง
ธุุรกิิจ ไม่่พููดคุุยหรืือตกลงกัับคู่่�แข่่งในการดำำ�เนิินการที่่�อาจกระทบต่่อ
ความสามารถในการแข่่งขัันของคู่่�แข่่งรายอื่่�น
ค้้นคว้้าข้้อมููลของคู่่�แข่่งอย่่างถููกวิิธีี สิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือต้้องรู้้จั
� ก
ั การแข่่งขััน
รวบรวมข้้อมููลอย่่างมีีจริิยธรรมโดยใช้้แหล่่งข้้อมููลสาธารณะเท่่านั้้�น ไม่่
ค้้นหาหรืือรัับข้้อมููลที่่ไ� ม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ เช่่น ข้้อมููลที่่เ� ป็็ นความลัับจาก
ลููกค้้าหรืือพนัักงานที่่เ� คยทำำ�งานกัับคู่่�แข่่งโดยไม่่ตรวจสอบกัับฝ่่ายกฎหมาย
ก่่อน
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  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ในงานเลี้้�ยงอาหารกลางวัันสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมโภชนาการ ตััวแทน
จากบริิษััทอื่่� นเริ่่�มแสดงความคัับข้้องใจว่่าอััตรากำำ�ไรจากผลิิตภััณฑ์์
ทดแทนมื้้�ออาหารนั้้�นต่ำำ��เกิินไป และแนะนำำ�ให้้เราตกลงราคาขายขั้้�น
ต่ำำ��สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ของเรา การปรัับราคาขึ้้น
� จะช่่วยเพิ่่�มอััตรากำำ�ไร
และเป็็ นผลดีีต่่อบริิษััท ฉัันจะตกลงรัับข้้อเสนอได้้หรืือไม่่
ไม่่ได้้ การตกลงราคาขายขั้้�นต่ำำ��กัับคู่่�แข่่งถืือเป็็ นเรื่่�องผิิดกฎหมายและ
อาจเป็็ นความผิิดทางอาญาด้้วยซ้ำำ��

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายต่่อต้้านการผููกขาด

นโยบายข้้อมููลทางการแข่่งขััน

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราปฏิิบััติิด้้วยความซื่่�อสััตย์์
ส่่งเสริิมกิิจกรรมการขายและการตลาดอย่่างมีีจริิยธรรม
เราส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์และโอกาสทางธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรมและ
ซื่่�อสััตย์์ เช่่นเดีียวการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเรา ซึ่่�งเป็็ นวิิธีีที่่�เราได้้รัับ
ความไว้้วางใจและความภัักดีีจากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายและลููกค้้า พวก
เขาไว้้ใจให้้เรารัักษาผลิิตภััณฑ์์และแบรนด์์ของเรา ดัังนั้้�นทุุกคำำ�
กล่่าวอ้้างจะต้้องเชื่่�อถืือได้้

คุุณทราบหรืือไม่่

โปรดจำำ�ไว้้ว่่าในกิิจกรรมการขายและการตลาดของเรา:
เราต้้องรัับผิิดชอบสิ่่�งที่่�เราพููด
ไม่่ใช่่แค่่เจตนาของเราเท่่านั้้�นที่่�สำำ�คััญ เราอาจยัังต้้องรัับผิิดชอบ
ต่่อการตีีความในข้้อมููลการกล่่าวอ้้างอย่่างสมเหตุุสมผล แม้้ว่่า
การตีีความเหล่่านั้้�นจะเกิิดขึ้้� นโดยไม่่เจตนาก็็ตาม

ยึึดถืือหลัักการของเรา

จงยึึดถืือความซื่่� อสััตย์์ไว้้เหนืือสิ่่� งอื่่� นใด เราต้้องการให้้บริิษััทของเรามีี
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด แต่่การขายหรืือการตลาดที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือทำำ�ให้้เข้้าใจ
ผิิดอาจกระทบต่่อลููกค้้าและชื่่�อเสีียงของเรา นอกจากนี้้�ยัังอาจเป็็ นการ
ละเมิิดกฎหมาย รู้้�จัักสิินค้้าของเราเป็็ นอย่่างดีีและนำำ�เสนออย่่างตรง
ไปตรงมา โดยไม่่ต้้องกล่่าวสรรพคุุณเกิินจริิง ไม่่เปิิ ดเผยข้้อจำำ�กััด หรืือ
วิิจารณ์์ผลิิตภััณฑ์์ของคู่่�แข่่ง
จััดทำำ�ป้้ายฉลากด้้วยความระมััดระวััง เราภาคภููมิิใจในส่่วนผสมของ
ผลิิตภััณฑ์์ของเราและนำำ�เสนอข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอน
การจััดทำำ�ป้้ ายฉลากของเราและรัับการอนุุมััติิที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับข้้อมููล
การส่่งเสริิมการขายหรืือการกล่่าวอ้้างใหม่่หรืือที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุงทุุก
ครั้้�ง นอกจากนี้้�ต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการนำำ�เสนอเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
ของเราและการใช้้งานนั้้�นถููกต้้อง
สามารถสนัับสนุุนข้้อมููลการกล่่าวอ้้าง หากเราระบุุข้้อมููลการ
กล่่าวอ้้าง เราต้้องมีีข้้อเท็็จจริิงที่่�ชััดเจนพร้้อมที่่�จะสนัับสนุุน ต้้องใช้้เฉพาะ
ข้้อมููลการกล่่าวอ้้างที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิเท่่านั้้�น ซึ่่�งสามารถตรวจสอบความ
ถููกต้้องโดยมีีหลัักฐานที่่�จััดทำำ�เป็็ นเอกสารอย่่างเหมาะสม
และเราได้้รวบรวมไว้้อย่่างตรงไปตรงมาและมีีจริิยธรรม
21
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เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายการตรวจสอบแบรนด์์องค์์กร

นโยบายการอนุุมััติิคำำ�กล่่าวอ้้าง
นโยบายการอนุุมััติิสิิทธิ์์�ในแบรนด์์และรููปภาพ

นโยบายเกี่่�ยวกัับโซเชีียลมีีเดีีย การประชาสััมพัันธ์์และการ
เผยแพร่่ต่่อสาธารณะ

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราปฏิิบััติิด้้วยความซื่่�อสััตย์์
ไม่่ให้้หรืือยอมรัับการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสม
เราไม่่ยอมรัับการกระทำำ�การติิดสิินบนหรืือการทุุจริิตเพื่่�อดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจต่่อไป ซึ่่�งไม่่คุ้้�มค่่ากัับความเสีียหายที่่�เกิิดต่่อชื่่�อเสีียงและ
ชุุมชนของเรา เราเชื่่�อว่่าความสำำ�เร็็จเดีียวที่่�ควรค่่าคืือความ
สำำ�เร็็จที่่�เราได้้รัับจากงานที่่�เราทำำ� ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เรานำำ�เสนอและ
ความแตกต่่างของผู้้�จััดจำำ�หน่่ายของเรา
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ป้้ องกัันและหลีีกเลี่่� ยงการจ่่ายเงิินที่่� ไม่่เหมาะสม การจ่่ายเงิินที่่�ไม่่
เหมาะสมคืือ “สิ่่�งที่่�มีีมููลค่่า” ที่่�บุุคคลเสนอให้้เพื่่�อโน้้มน้้าวผู้้�อื่� ่นโดยมิิชอบ
ซึ่่�งอาจทำำ�เพื่่�อการได้้มาซึ่่�งธุุรกิิจหรืือข้้อได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ
ไม่่ว่่าการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสมจะเกิิดขึ้้� นในรููปแบบใด เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� จะไม่่ยอมให้้เกิิดขึ้้� นในบริิษััท และอาจผิิดกฎหมาย “สิ่่�งที่่�มีีมููลค่่า”
อาจรวมถึึง:
• สิินบน

• เงิินใต้้โต๊๊ะ

• เงิินสดหรืือรายการเทีียบเท่่า
เงิินสด
• ของขวััญ อาหารหรืือการ
ต้้อนรัับที่่�มากเกิินควร
• หุ้้�น

• ความช่่วยเหลืือพิิเศษ
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• การจ้้างงาน

• ผลิิตภััณฑ์์ฟรีี

• ส่่วนลดที่่�ไม่่มีีให้้โดยทั่่�วไป

• การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลหรืือ
ทางการเมืือง
• การจ่่ายเงิินค่่าเดิินทาง

คุุณทราบหรืือไม่่

หากบุุคคลภายนอกเสนอสิินบน เราอาจต้้องรัับผิิดชอบ

มัันเป็็ นเรื่่�องจริิง เราอาจต้้องรัับผิิดชอบ หากบุุคคลที่่�ทำำ�งานใน
นามของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ฝ่่ าฝืื นกฎหมายในขณะที่่�เป็็ น
ตััวแทนของเรา

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราปฏิิบััติิด้้วยความซื่่�อสััตย์์
ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยการต่่อต้้านการให้้สิินบนและการทุุจริิต
กฎหมายเหล่่านี้้�แตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ ดัังนั้้�นจึึงควรทำำ�ความ
เข้้าใจกฎหมายเหล่่านี้้�และผลบัังคัับใช้้กัับธุุรกรรมของเรา รวมถึึง
กฎหมายว่่าด้้วยการกระทำำ�อัันเป็็ นการทุุจริิตในต่่างประเทศ (“FCPA”)
ของสหรััฐฯ คุุณต้้องปฏิิบััติิตาม FCPA ทั้้�งในและนอกสหรััฐอเมริิกา หาก
เราละเมิิดกฎหมายเหล่่านี้้� ทั้้�งคุุณและเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� อาจถููก
ลงโทษร้้ายแรง ถึึงขั้้�นจำำ�คุุก
ใช้้ความระมััดระวัังเป็็ นพิิเศษเมื่่� อติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่� รััฐ
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐนั้้�นมีีความเข้้มงวดมาก ดัังนั้้�นจึึงไม่่ควร
เสนอสิ่่�งที่่�มีีมููลค่่าใด ๆ แก่่เจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อให้้ได้้มาหรืือรัักษาไว้้ซึ่่�งธุุรกิิจหรืือ
รัักษาข้้อได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ โปรดดููที่่� ปฏิิบััติิตามกฎในการติิดต่่อ
กัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ เพื่่�อเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ฉัันเพิ่่�งได้้ยิินจากแหล่่งที่่�เชื่่�อถืือได้้ว่่าหนึ่่�งในผู้้�ให้้บริิการของเราอาจ
เกี่่�ยวข้้องกัับกรณีีการให้้สิินบน เนื่่� องจากเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�นไม่่มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องและผู้้�ให้้บริิการไม่่ได้้ถููกตั้้�งข้้อหาใด ๆ อย่่างเป็็ นทางการ
ฉัันควรเพิิกเฉยต่่อเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
ไม่่ คุุณไม่่ควรเพิิกเฉย การให้้สิินบนถืือเป็็ นการละเมิิดกฎหมาย ตลอด
จนหลัก
ั จรรยาบรรณและหลัักการของเรา แม้้ว่า่ เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�น
จะไม่่เกี่่ย
� วข้้อง แต่่เราจำำ�เป็็ นต้้องทราบเกี่่ย
� วกัับสถานการณ์์นี้้�เพื่่�อที่่เ� รา
จะได้้ดำ�ำ เนิินการอย่่างเหมาะสม

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายเกี่่�ยวกัับของกำำ�นััลและการต้้อนรัับ

นโยบายการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสมและการดํําเนิินการที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
นโยบายการว่่าจ้้างบุุคคลภายนอก
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สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราปฏิิบััติิด้้วยความซื่่�อสััตย์์
ปฏิิบััติิตามกฎในการติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
บางครั้้�ง การติิดต่่อทางธุุรกิิจของเราอาจมีีโอกาสที่่�ทำำ�ให้้เราต้้อง
ติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ ทุุกครั้้�งที่่�คุุณติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่� คุุณอาจ
มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมที่่�มีีการกำำ�กัับดููแล และนั่่�นหมายถึึงมีีการ
ใช้้กฎที่่�เฉพาะเจาะจงมาก รัับทราบและปฏิิบััติิตามกฎเหล่่านั้้�น
อย่่างรอบคอบเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอคติิที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือการละเมิิด
กฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ โปรดสอบถามสำำ�นัักงานจริิยธรรมและการ
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ หากคุุณไม่่แน่่ใจเกี่่�ยวกัับกฎเหล่่านี้้�
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ปฏิิบััติิงานกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐอย่่างมีีจริิยธรรม หากคุุณติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่รั� ฐ
ั
ควรรัับทราบและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้้อกำำ�หนดด้้านนโยบายและกฎหมายทั้้�งหมด
และอย่่าลืืมตรวจสอบนโยบายในท้้องถิ่่�นของคุุณ ซึ่่�งอาจมีีข้้อจำำ�กัด
ั มากขึ้้� น
ให้้ความสนใจเป็็ นพิิเศษกัับกฎเกี่่ย
� วกัับของขวััญและการต้้อนรัับ และไม่่ให้้
เสนอหรืือสััญญากัับเจ้้าหน้้าที่่รั� ฐ
ั ว่่าจะมีี “การจ่่ายเงิินที่่ไ� ม่่เหมาะสม”
(มอบสิินบนหรืือสิ่่�งที่่มีีมูู
� ลค่่าใด ๆ เพื่่�อโน้้มน้้าวให้้บุุคคลกระทำำ�การใด ๆ โดย
มิิชอบเพื่่�อให้้ได้้มาหรืือรัักษาไว้้ซึ่่�งธุุรกิิจหรืือรัักษาข้้อได้้เปรีียบทางธุุรกิิจที่่�
ไม่่เหมาะสม) นอกจากนี้้�โปรดจำำ�ไว้้ว่่า เราจะไม่่เสนอหรืือจ่่ายเงิินให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่รั� ฐ
ั เพื่่�อกระตุ้้�นให้้พวกเขาดำำ�เนิินงานบางอย่่างที่่พ
� วกเขาต้้องรัับผิด
ิ
ชอบอยู่่�แล้้ว

ส่่งต่่อข้้อซัักถามของรััฐบาล หากคุุณได้้รัับการติิดต่่อจากเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
เพื่่�อตอบคำำ�ถามสำำ�หรัับการสอบสวนของรััฐบาลหรืือเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการ
บัังคัับใช้้กฎหมาย โปรดติิดต่่อฝ่่ ายกฎหมายทัันทีีและปฏิิบััติิตามคำำ�
แนะนำำ�ของพวกเขา
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เน้้นไปที่่� ความซื่่� อสััตย์์และโปร่่งใส หากงานของคุุณต้้องติิดต่่อกัับเจ้้า
หน้้าที่่�รััฐเพื่่�อขออนุุญาตจากรััฐบาล ใบอนุุญาตหรืือการอนุุญาตอื่่�น ๆ
จากรััฐบาล:
• ควรดำำ�เนิินการอย่่างซื่่�อสััตย์์และโปร่่งใส

• หากจ้้างบุุคคลภายนอกเพื่่�อติิดต่่อกัับรััฐบาล โปรดรัับทราบและ
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดภายในองค์์กรทั้้�งหมดสำำ�หรัับการสอบทาน
ธุุรกิิจและการอนุุมััติิล่่วงหน้้า โปรดจำำ�ไว้้ว่่า เราไม่่ ส ามารถใช้้
บุุ ค คลภายนอกเพื่่� อ ดำำ � เนิิ น การบางสิ่่� ง ที่่� เ ราไม่่ ส ามารถทำำ � ได้้
โปรดดููที่่� ทำำ�งานอย่่างมีีความรัับผิิดชอบกัับบุุคคล

ภายนอก

คุุณทราบหรืือไม่่

เจ้้าหน้้าที่่�รััฐมีีกฎแยกต่่างหาก

ไม่่ว่่านโยบายของเราจะกำำ�หนดไว้้อย่่างไร เจ้้าหน้้าที่่�รััฐบางส่่วน
อาจต้้องปฏิิบััติิตามกฎหรืือกฎหมายด้้านจริิยธรรมประจำำ�แผนก
ที่่�มีีความเข้้มงวดกว่่า โปรดขอคำำ�แนะนำำ�ก่่อนที่่�จะติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐเสมอ

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

เราปฏิิบััติิด้้วยความซื่่�อสััตย์์
ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยการล็็อบบี้้� หากคุุณทำำ�งานร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�
รััฐในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� เพื่่�อช่่วยกำำ�หนดนโยบายสาธารณะ
แสดงว่่าคุุณมีีส่่วนร่่วมใน “การล็็อบบี้้�” ซึ่่�งได้้รัับการกำำ�กัับดููแลอย่่างเข้้ม
งวด คุุณต้้องรัับทราบและเข้้าใจกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ รวมถึึงกฎหมายว่่า
ด้้วยของขวััญและการต้้อนรัับและข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎ
ระเบีียบ
โปรดระมััดระวัังในการว่่าจ้้างเจ้้าหน้้าที่่�รััฐหรืือสมาชิิกในครอบครััวของ
พวกเขา กฎพิิเศษจะมีีผลกัับการว่่าจ้้างลููกจ้้างของรััฐในปัั จจุุบัน
ั หรืือในอดีีต
หรืือสมาชิิกในครอบครััว ก่่อนที่่จ
� ะเริ่่�มกระบวนการ โปรดติิดต่่อสำำ�นัก
ั งาน
จริิยธรรมและการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบเพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ�

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายเกี่่�ยวกัับของกำำ�นััลและการต้้อนรัับ

นโยบายการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสมและการดํําเนิินการที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
นโยบายการว่่าจ้้างบุุคคลภายนอก

นโยบายการแจ้้งเตืือนและการส่่งต่่อเรื่่�องที่่�มาจากรััฐบาลหรืือ
ฝ่่ ายบัังคัับใช้้กฎหมาย
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หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราปฏิิบััติิด้้วยความซื่่�อสััตย์์
ไม่่นำำ�ข้้อมููลที่ี่�่มีีสาระสำำ�คััญแต่่ไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ
ไปใช้้ในทางที่่�ผิิด
การลงทุุนโดยอาศััยข้้อมููลที่่�นัักลงทุุนที่่�เหมาะสมพิิจารณาว่่ามีี
ความสำำ�คััญและไม่่เป็็ นที่่�เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ ถืือว่่าเป็็ นการ
ซื้้� อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายในและเป็็ นการกระทำำ�ที่่�ผิิด
กฎหมาย ด้้วยเหตุุนี้้� เราจึึงไม่่เคยใช้้หรืือแบ่่งปัั นข้้อมููลที่่�มีีสาระ
สำำ�คััญแต่่ไม่่ได้้เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ ซึ่่�งเราทราบจากงานของ
เราเพื่่�อซื้้� อหรืือขายหลัักทรััพย์์ในเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� หรืือใน
บริิษััทอื่� น
่ ๆ
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ไม่่ซื้้� อขายข้้อมููลที่�่ไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะ หากคุุณทราบข้้อมููลเกี่่�ยว
กัับเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� หรืือบริิษััทอื่� ่นที่่�ยัังไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ และ
ข้้อมููลอาจมีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจซื้้� อหรืือขายหลัักทรััพย์์ของนัักลงทุุน
อย่่างสมเหตุุสมผล ไม่่ว่่าคุุณหรืือใครก็็ไม่่สามารถใช้้ข้้อมููลนี้้�เพื่่�อซื้้� อ ขาย
หรืือซื้้� อขายหลัักทรััพย์์ได้้ ข้้อมููลสรุุปที่�่ให้้ไว้้ในหน้้านี้้� รวมถึึงรายการ
ตััวอย่่างของข้้อมููลที่�่ไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะ และรายการธุุรกรรม
ต้้องห้้ามภายใต้้นโยบายการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบว่่าด้้วยการซื้้�อ
ขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััทนั้้�น ไม่่ใช่่ข้้อมููลที่�่
ครบถ้้วนสมบููรณ์์ และคุุณควรศึึกษานโยบายการปฏิิบััติิตามกฎ
ระเบีียบว่่าด้้วยการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายในของ
บริิษััท
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ข้้อมููลที่่�มีีสาระสำำ�คััญแต่่ไม่่ได้้เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะอาจรวมถึึง:
• ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่หรืือกำำ�ลัังพััฒนา
• กลยุุทธ์์ทางการตลาด
• กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

• โอกาสในการทำำ�ข้้อตกลงทางธุุรกิิจ

• ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลููกค้้าหรืือบุุคคลภายนอก
• การเปลี่่�ยนแปลงผู้้�บริิหารครั้้�งใหญ่่
• การควบรวมหรืือซื้้� อกิิจการที่่�เสนอ

• การดำำ�เนิินการทางกฎหมายหรืือการสอบสวนที่่�อาจเกิิดขึ้้� น

คุุณทราบหรืือไม่่

ข้้อมููลจะถืือว่่าเป็็ นข้้อมููลสาธารณะก็็ต่่อเมื่่� อ:

เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� เผยแพร่่สู่่�สาธารณะ ไม่่ว่่าจะผ่่านการแถลง
ข่่าว การยื่่�นเอกสารต่่อรััฐบาลหรืือการสื่่�อสารอย่่างเป็็ นทางการ
อื่่�น ๆ และวัันทำำ�การซื้้� อขายหนึ่่�งวัันเต็็มได้้สิ้้�นสุุดลงหลัังจากการ
เปิิ ดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวต่่อสาธารณะแล้้ว

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราปฏิิบััติิด้้วยความซื่่�อสััตย์์
อย่่า “ให้้ข้้อมููล” กัับผู้้�อื่่� น การแบ่่งปัั นข้้อมููลที่่�มีีสาระสำำ�คััญแต่่ไม่่ได้้
เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะกัับผู้้�อื่� ่น รวมถึึงครอบครััวหรืือเพื่่�อนของคุุณถืือเป็็ น
เรื่่�องผิิดกฎหมาย เพราะพวกเขาอาจแลกเปลี่่�ยนกัับการ “ให้้ข้้อมููล” การ
“ให้้ข้้อมููล” เช่่นนี้้� แม้้ว่่าคุุณจะไม่่ได้้กำำ�ไรจากการกระทำำ�นั้้น
� แต่่อาจส่่ง
ผลให้้ได้้รัับโทษทางกฎหมายที่่�รุุนแรงถึึงขั้้�นจำำ�คุุก ดัังนั้้�นโปรดหลีีกเลี่่�ยง
การกระทำำ�ที่่�อาจดููเหมืือนเป็็ นการให้้ข้้อมููล นโยบายของเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� และกฎหมายห้้ามไม่่ให้้คุุณทำำ�การซื้้� อขาย หากคุุณมีีข้้อมููลที่่�มีี
สาระสำำ�คััญแต่่ไม่่ได้้เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะในครอบครอง

ให้้ระยะเวลาการซื้้�อขาย บริิษััทได้้กำำ�หนดระยะเวลาปิิ ดข่่าวราย
ไตรมาสเพื่่�อห้้ามไม่่ให้้พนัักงานเปิิ ดเผยข้้อมููลผลประกอบการทางการ
เงิินและข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนที่่�จะเปิิ ดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณะจากการ
ซื้้� อขาย ถืือเป็็ นหน้้าที่่�รัับผิิดชอบของคุุณที่่�จะต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า
คุุณไม่่ได้้ซื้้� อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท หากคุุณรัับทราบข้้อมููลที่่�มีีสาระ
สำำ�คััญแต่่ไม่่ได้้เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับบริิษััท

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ในระหว่่างการประชุุมทางโทรศััพท์์ ฉัันบัังเอิิญได้้ทราบถึึงการเข้้าซื้้�อ
กิิจการครั้้�งใหญ่่ของบริิษััทที่่�อาจเกิิดขึ้้น
� ในเร็็ว ๆ นี้้� ข้้อมููลนี้้�ไม่่เปิิดเผย
ต่่อสาธารณะและมีีสาระสำำ�คััญ เป็็ นเรื่่�องปกติิหรืือไม่่ที่�่จะซื้้�อหุ้้�นใน
บริิษััท โดยอาศััยข้้อมููลที่�่เป็็ นความลัับที่่�ฉัันได้้ทราบจากการประชุุม
ทางโทรศััพท์์ที่�่อาจเกิิดขึ้้น
� หรืือไม่่ก็็ได้้นี้้�
ไม่่ แม้้ว่่าจะยัังไม่่เกิิดขึ้้น
� (และอาจยัังไม่่เกิิดขึ้้น
� ก็็ได้้) แต่่การเข้้าซื้้�อ
กิิจการครั้้�งใหญ่่ที่�่อาจเกิิดขึ้้น
� นี้้�เป็็ นข้้อมููลที่�่มีีสาระสำำ�คััญแต่่ไม่่เปิิด
เผยต่่อสาธารณะ และถืือว่่าผิิดกฎหมายหากมีีการซื้้�อขายข้้อมููลนั้้�น

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบว่่าด้้วยการซื้้�อขายหลััก
ทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายใน

คำำ�ถามที่่�พบบ่่อยเกี่่�ยวกัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้
ข้้อมููลภายใน
นโยบายว่่าด้้วยข้้อมููลของบริิษััทที่่�เป็็ นความลัับ
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คำำ�ถาม

เรามีีความรัับผิิดชอบ
มั่่�นใจในคุุณภาพและความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์
เราติิดต่่อกัับลููกค้้าผ่่านผลิิตภััณฑ์์ของเรา ซึ่่�งเป็็ นวิิธีีที่่�ทำำ�ให้้
ลููกค้้ารู้้�จัักและไว้้วางใจเรา เรามีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเสริิมสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ดัังกล่่าวโดยไม่่ลดทอนคุุณภาพและความ
ปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ของเรา โดยไม่่คาดหวัังและยอมรัับสิ่่�ง
ใด ๆ ที่่�ต่ำ��ำ กว่่ามาตรฐานสููงสุุดของเรา
ยึึดถืือหลัักการของเรา

รัักษามาตรฐานของเราให้้สููงอยู่่�เสมอ หากคุุณมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการ
พััฒนา การผลิิตหรืือการจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของเรา ถืือว่่าคุุณเป็็ นส่่วน
ที่่�จะสะท้้อนถึึงคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์โดยรวมของเรา การปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานด้้านความปลอดภััยและคุุณภาพของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
�
และข้้อกำำ�หนดตามกฎหมายถืือเป็็ นพื้้� นฐานสำำ�คััญของหลัักการและค่่า
นิิยมหลัักของเรา ยืืนยัันว่่าพนัักงานและซััพพลายเออร์์ของเราปฏิิบััติิ
ตามมาตรฐานคุุณภาพระดัับสููงเช่่นกััน หากคุุณรัับทราบถึึงสิ่่�งใดก็็ตามที่่�
ทำำ�ให้้กระทบต่่อความปลอดภััยหรืือคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ โปรดแจ้้ง
� หรืือกัับหนึ่่�ง
ข้้อกัังวลของคุุณ ไม่่ว่่าจะเกิิดขึ้้� นที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
ในซััพพลายเออร์์ของเรา
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ปกป้้ องผลิิตภััณฑ์์ของเราในห่่วงโซ่่อุุปทาน คุุณภาพมีีความสำำ�คััญ
ตั้้�งแต่่การผลิิตจนถึึงการจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
�
หากคุุณทำำ�งานในห่่วงโซ่่อุุปทานและระบบการจััดจำำ�หน่่ายของเรา โปรด
ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนของเรา และตื่่�นตััวต่่อการลดระดัับด้้านคุุณภาพ
ความปลอดภััยหรืือการรัักษาความปลอดภััยอยู่่�เสมอ ติิดตามและแจ้้ง
ข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับปััญหา เหตุุการณ์์หรืือความเสี่่�ยงใด ๆ ทัันทีี

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายคู่่�มืือด้้านคุุณภาพ

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เรามีีความรัับผิิดชอบ
ปกป้้ องข้้อมููลที่�่เป็็ นความลัับและทรััพย์์สิินทางปัั ญญา
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�คนมีีสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�นเป็็ นภาระ
หน้้าที่่�ที่่�จริิงจััง ซึ่่�งมาจากการวิิจััย เทคโนโลยีีและกลยุุทธ์์ที่่�
จริิงจััง ข้้อมููลที่่�อยู่่�เบื้้� องหลัังผลิิตภััณฑ์์และเครืือข่่ายผู้้�จััดจำำ�หน่่ายของเราทำำ�ให้้เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� มีีความพิิเศษโดด
เด่่นในตลาด ดัังนั้้�นเราจึึงจััดการข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับและ
ทรััพย์์สิินทางปัั ญญาของเราด้้วยความระมััดระวััง และปกป้้อง
ไม่่ให้้มีีการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในทางที่่�ผิิดหรืือเปิิ ดเผย
ยึึดถืือหลัักการของเรา

รัับทราบถึึงสิ่่� งที่่� ต้้องปกป้้ อง ในงานของคุุณ คุุณอาจเข้้าถึึงข้้อมููลทุุก
ประเภทที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� รวบรวมหรืือจััดทำำ�ขึ้้�น ซึ่่�งอาจเกิิดผลเสีีย
ได้้หากมีีการเปิิ ดเผย ซึ่่�งได้้แก่่:
ข้้อมููลที่�่ เป็็ นความลัับ – ข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนเกี่่�ยวกัับเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� พนัักงาน ลููกค้้าหรืือบุุคคลภายนอก ซึ่่�งไม่่ได้้เปิิ ดเผยต่่อ
สาธารณะโดยทั่่�วไป ซึ่่�งอาจรวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ:
• การเข้้าซื้้� อกิิจการหรืือแผนการลงทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้� น		
• แผนการตลาด

• ยอดขายหรืือรายได้้ที่่�คาดการณ์์ไว้้

• แนวคิิดผลิิตภััณฑ์์ใหม่่หรืือสููตรผลิิตภััณฑ์์

• วิิธีีการผลิิต

• ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายหรืือรายชื่่�อลููกค้้าที่่�ต้้องการ
• รายชื่่�อพนัักงานและเงิินเดืือน
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ทรััพย์์สิินทางปัั ญญา – สิ่่�งที่่เ� ราสร้้างสรรค์์ขึ้้�นเพื่่�อให้้เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
�
มีีความพิิเศษโดดเด่่น คุุณมีีหน้้าที่่รั� บผิ
ั ด
ิ ชอบในการปกป้้องทรััพย์์สิน
ิ ทาง
ปัั ญญาของบริิษัท
ั และเคารพสิิทธิข
ิ องเจ้้าของรายอื่่�น ๆ
ซึ่่�งหมายความว่่าคุุณต้้อง:

• ปรึึกษาฝ่่ ายกฎหมาย หากคุุณมีีสิ่่�งประดิิษฐ์์หรืือนวััตกรรมที่่�จะนำำ�
เสนอต่อบริษัท
• ขออนุุมััติิแบรนด์์ แท็็กไลน์์ โลโก้้และการออกแบบที่่�นำำ�เสนอจาก
ฝ่ ายกฎหมายก่อนใช้งาน

• ปรึึกษากัับฝ่่ายกฎหมายในการอนุุญาตหรืือขายลิิขสิิทธิ์์ � สิิทธิิบััตร
ความลับทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ
และต้้องไม่่:

• คััดลอกหรืือเผยแพร่่เนื้้� อหาสิ่่�งพิิมพ์์หรืืออิินเทอร์์เน็็ต เพลง วิิดีีโอ
แบรนด์ โลโก้หรือการออกแบบของผู้อื่นซ้�้ำำโดยไม่ได้รับอนุญาต

• รัับรองหรืือเผยแพร่่ผลงานของบุุคคลภายนอกซ้ำำ��โดยไม่่ขออนุุมััติิ
จากฝ่ ายกฎหมายก่อน
• ใช้้เทคโนโลยีีที่่�จดสิิทธิิบััตรโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

คุุณทราบหรืือไม่่

เราสามารถหยุุดการรั่่�วไหลของข้้อมููลได้้

โปรดอย่่าเพิิกเฉย หากคุุณสงสััยว่่าข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับมีีการ
รั่่�วไหล แจ้้งให้้เราทราบเพื่่�อป้้ องกัันไม่่ให้้เกิิดผลกระทบจาก
การดำำ�เนิินการนี้้� แจ้้งข้้อกัังวลของคุุณทัันทีี
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สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เรามีีความรัับผิิดชอบ
จััดการด้้วยความระมััดระวััง ไม่่ว่่าคุุณจะเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับ
ประเภทใด (หรืือเป็็ นของใคร) โปรดรัักษาข้้อมููลไว้้ให้้ปลอดภััย เข้้าถึึง
เฉพาะข้้อมููลที่่�คุุณต้้องใช้้ในการทำำ�งานของคุุณเท่่านั้้�น ไม่่แบ่่งปัั นข้้อมููล
กัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาตหรืือไม่่มีีความจำำ�เป็็ นทางธุุรกิิจอัันชอบด้้วย
กฎหมาย ไม่่ว่่าพวกเขาจะอยู่่�ภายในหรืือภายนอกเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
�
ก็็ตาม
ไม่่เปิิดเผยข้้อมููล แม้้จะไม่่ตั้้� งใจก็็ตาม คุุณอาจแบ่่งปัั นข้้อมููลที่่เ� ป็็ นความ
ลัับหรืือข้้อมููลที่่มีี
� สาระสำำ�คัญ
ั แต่่ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ
หากคุุณพููดคุุยในที่่ส
� าธารณะหรืือบนโซเชีียลมีีเดีีย ไม่่จัด
ั เก็็บหรืือส่่งลงใน
อุุปกรณ์์ส่ว
่ นตััวหรืือบนเครืือข่่ายที่่ไ� ม่่ปลอดภััย ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายของเรา
เพื่่�อปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล โปรดดููที่่� ปกป้้ องความเป็็ นส่่วนตััว เพื่่�อ
เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ทีีมของฉัันใกล้้จะสรุุปแผนสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ใหม่่แล้้ว ฉัันตื่่� นเต้้นมาก
และอยากจะเล่่าให้้เพื่่�อน ๆ ของฉัันฟัั ง จะเป็็ นไรไหม หากฉัันขอให้้
พวกเขาไม่่แบ่่งปัั นข้้อมููลนี้้�กัับผู้้�อื่่�น
ไม่่ได้้ คุุณไม่่สามารถขอให้้เพื่่�อนของคุุณปกป้้ องข้้อมููลนี้้� เก็็บข้้อมููลไว้้
กัับตััวเองและพููดคุุยกัับผู้้�ที่่�มีีความจำำ�เป็็ นต้้องทราบข้้อมููลทางธุุรกิิจที่่�
ชอบด้้วยกฎหมายเท่่านั้้�น ก่่อนที่่�จะแบ่่งปัั นข้้อมููล ให้้รอจนกว่่าข้้อมููล
จะเผยแพร่่สู่่�สาธารณะ

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายว่่าด้้วยข้้อมููลของบริิษััทที่่�เป็็ นความลัับ
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เรามีีความรัับผิิดชอบ
ปฏิิบััติิตามกฎเกี่่�ยวกัับของกำำ�นััลและการต้้อนรัับ
เรามีีมารยาทในการติิดต่่อทางธุุรกิิจเสมอ แต่่เมื่่�อมารยาทนั้้�น
เกี่่�ยวข้้องกัับการเสนอของกำำ�นััลหรืือการต้้อนรัับ เราจะไม่่ปล่่อย
ให้้สิ่่�งเหล่่านี้้�มีีผลต่่อการตััดสิินของเรา เราจะทำำ�การตััดสิินใจ
อย่่างยุุติิธรรมและเป็็ นกลาง เราไม่่เสนอของกำำ�นััลหรืือการ
ต้้อนรัับเพื่่�อให้้ได้้รัับการดููแลเป็็ นพิิเศษสำำ�หรัับตัว
ั เราเองหรืือเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� และเราจะไม่่รัับของกำำ�นััลหรืือความช่่วยเหลืือ
ที่่�ไม่่เหมาะสมจากบริิษััทที่่�ดำำ�เนิิน (หรืือพยายามที่่จ
� ะดำำ�เนิิน) ธุุรกิิจ
กัับเรา
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ปฏิิบััติิตามนโยบายของเรา ของกำำ�นััลและการต้้อนรัับอาจเป็็ นธรรมเนีียม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ แต่่ก็็อาจก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนได้้เช่่นกััน
ปฏิิบััติิงานอย่่างมีีจริิยธรรมในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ทราบและ
ปฏิิบััติิตามนโยบายเกี่่�ยวกัับของกำำ�นััลและการต้้อนรัับของเรา
ตลอดจนนโยบายในท้้องถิ่่�นที่่�มีีผลกัับคุุณ โปรดจำำ�ไว้้ว่่ากฎในท้้องถิ่่�นอาจมีี
ข้้อจำำ�กััดมากขึ้้� น และเมื่่�อนำำ�เสนอสิ่่�งที่่�มีีมููลค่่าให้้กัับผู้้�อื่� น
่ นอกเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� ก่่อนอื่่�นให้้ถามว่่าพวกเขาได้้รัับอนุุญาตให้้รัับสิ่่�งของตามนโยบาย
ของพวกเขาหรืือไม่่ ไม่่รัับของกำำ�นััลหรืือความช่่วยเหลืือที่่�ไม่่เหมาะสม
จาก บริิษััทที่่�ดำำ�เนิิน (หรืือพยายามดำำ�เนิิน) ธุุรกิิจกัับเรา โปรดสอบถาม
สำำ�นัักงานจริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ หากคุุณไม่่
แน่่ใจเกี่่�ยวกัับกฎเหล่่านี้้�
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เมื่่� อใดที่่�สามารถมอบหรืือรัับข้้อ
เสนอได้้
ข้้อเสนอที่่� คุุ ณ มอบหรืื อ รัับ …

  ควรจะ:

   ไม่่ควรจะ:

มีีมููลค่่าที่่�สมเหตุุสมผล

มููลค่่าสููง

เป็็ นธรรมเนีียมที่่�ให้้ตามโอกาส
วััฒนธรรมและความสำำ�เร็็จของ
ผู้้�รัับ

มากเกิินควร หรืือในรููปแบบของ
เงิินสดหรืือรายการเทีียบเท่่า
เงิินสด เช่่น บััตรกำำ�นััล

มอบให้้ไม่่บ่่อยนััก

มอบให้้บ่่อยครั้้�ง

มอบให้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทาง
ธุุรกิิจอัันชอบด้้วยกฎหมาย
หรืือเนื่่�องในโอกาสวัันหยุุดตาม
ประเพณีี

มอบให้้เพื่่�อโน้้มน้้าวการตััดสิินใจ
ทางธุุรกิิจหรืือของรััฐบาลหรืือให้้
ได้้มาซึ่่�งผลประโยชน์์

ถููกกฎหมายและเหมาะสม

ผิิดกฎหมายหรืือขััดต่่อนโยบาย
หรืือหลัักการของเรา
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เรามีความรับผิดชอบ
ใช้้ความระมััดระวัังเป็็ นพิิเศษเมื่่� อติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่� รััฐ เมื่่�อมีีเจ้้า
หน้้าที่่�ของรััฐเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง โปรดทราบว่่ากฎจะมีีความเข้้มงวดกว่่า
มาก ยกเว้้นในบางกรณีี (เช่่น กาแฟหรืืออาหารมื้้� อเล็็ก ๆ) คุุณไม่่อาจเสนอ
สิ่่�งที่่�มีีมููลค่่า หรืือแม้้แต่่การแสดงไมตรีีทั่่�วไป โดยไม่่ได้้รัับการอนุุมััติิก่่อน
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููที่่�นโยบายเกี่่�ยวกัับของกำำ�นััลและการ
ต้้อนรัับ และปฏิิบััติิตามกฎในหััวข้้อการติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
ในหลัักจรรยาบรรณฉบัับนี้้� เพื่่�อดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม โปรดจำำ�ไว้้ว่่า
นโยบายในท้้องถิ่่�นบางแห่่งจะมีีข้้อกำำ�หนดเพิ่่�มเติิม และคุุณจะต้้องปฏิิบััติิ
ตามนโยบายในท้้องถิ่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคุุณเสมอ

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ผู้้�จำำ�หน่่ายรายใหม่่รายหนึ่่�งของเราเสนอบััตรเข้้าชมโรงละครแก่่ฉััน
ฉัันสามารถรัับบััตรนั้้�นได้้ไหม
แล้้วแต่่กรณีี คุุณสามารถรัับบััตรเข้้าชมนั้้�นได้้ หากผู้้�จำำ�หน่่ายเข้้าชม
พร้้อมกัับคุุณ มููลค่า่ ของบััตรเข้้าชมไม่่ได้้มีีมูลค่
ู า่ มากเกิินควร และไม่่
อาจมองได้้ว่า่ ผู้้�จำำ�หน่่ายพยายามโน้้มน้้าวคุุณในทางใดทางหนึ่่�ง ปรึึกษา
สำำ�นัักงานจริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบก่่อนที่่จ
� ะรัับบััตรนั้้�น

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายเกี่่�ยวกัับของกำำ�นััลและการต้้อนรัับ
นโยบายเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
นโยบายการว่่าจ้้างบุุคคลภายนอก

32

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง นั่่�นคืือนิิยามความเป็็ นเรา

คุุณทราบหรืือไม่่

ปฏิิเสธไม่่ได้้ใช่่ไหม เราช่่วยคุุณได้้

เราทราบดีีว่่าการปฏิิเสธข้้อเสนอหรืือการคืืนของกำำ�นััลนั้้�นไม่่ใช่่
เรื่่�องง่่ายเสมอไป หากคุุณได้้รัับสิ่่�งใดที่่�ไม่่เหมาะสม โปรดพููดคุุย
กัับฝ่่ายจริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบทัันทีี วิิธีีนี้้�จะ
ช่่วยให้้บริิษััทสามารถแก้้ไขปัั ญหาให้้คุุณได้้ ไม่่ว่่าจะด้้วยวิิธีีการ
ส่่งคืืนของกำำ�นััลอย่่างสุุภาพหรืือการบริิจาค

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เรามีีความรัับผิิดชอบ
รักษาสมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง
ธุรกิจที่ดีต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ดี สมุดบันทึกและบันทึก
ข้อมูลที่ถูกต้องมีประโยชน์มากกว่าการแสดงผลการดำ�ำเนิน
ธุรกิจของเรา บันทึกเหล่านี้ช่วยให้เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชัน
่
สามารถทำ�ำการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณและเป็ นไปตาม
หลักกลยุทธ์ และช่วยยกระดับธุรกิจของเราไปอีกขัน
้ และ
กฎหมายยังได้กำ�ำหนดไว้ด้วยเช่นกัน เราทุกคนจะต้องช่วยกัน
รักษาบันทึกข้อมูลของเราด้วยความระมัดระวัง และรับประกัน
ในความถูกต้องและความโปร่งใสของข้อมูล
ยึดถือหลักการของเรา

มีความถูกต้องและละเอียดถี่ถ้วน จัดทำ�ำเอกสารอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะ
เป็ นธุรกรรม ค่าใช้จ่ายหรือบันทึกเวลา ไม่ว่าคุณจะจัดทำ�ำข้อมูลประเภท
ใด ให้บันทึกไว้อย่างชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน อย่าเจตนาปลอมแปลง
ข้อมูล ทำ�ำให้เข้าใจผิดหรือละเว้นรายการที่สำ�ำคัญ และจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบและขอรับการอนุมัติที่จำ�ำเป็ น เมื่อจำ�ำเป็ น
บันทึกของเราประกอบด้วยรายการต่าง ๆ เช่น:
• ใบแจ้้งหนี้้�

• บัันทึึกเวลา

• ใบสั่่�งซื้้� อ

• รายงานด้้านความปลอดภััยและ
คุณภาพ

• สััญญา

• รายงานค่่าใช้้จ่่าย

• บัันทึึกการจ่่ายเงิินเดืือน

• การอ้้างสิิทธิ์์ใ� นสิิทธิิประโยชน์์

จััดการบัันทึึกด้้วยความระมััดระวััง ทราบและปฏิิบััติิตามนโยบายการ
จััดการบัันทึึกข้้อมููลของเรา ซึ่่�งจะอธิิบายวิิธีีการจััดเก็็บและกำำ�จััด
บัันทึึกข้้อมููลของเราอย่่างเหมาะสม อ่่านนโยบายอย่่างละเอีียดก่่อนที่่�จะ
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ทำำ�ลายหรืือกำำ�จััดบัันทึึกข้้อมููลใด ๆ (โดยเฉพาะบัันทึึกที่่�จำำ�เป็็ นสำำ�หรัับการ
ตรวจสอบหรืือการสอบสวน) หากคุุณได้้รัับการแจ้้งเตืือนเกี่่�ยวกัับ “การ
เก็็บข้้อมููลเพื่่�อการดำำ�เนิินคดีี” ของบัันทึึกข้้อมููลใด ๆ โปรดปฏิิบััติิตามคำำ�
แนะนำำ�และไม่่กำำ�จััดบัันทึึกข้้อมููลจนกว่่าคุุณจะได้้รัับอนุุญาต
จััดทำำ�เอกสารเกี่่�ยวกัับของกำำ�นััลและการต้้อนรัับอย่่างถููกต้้องเหมาะสม
เมื่่�อขอเบิิกเงิินคืืนค่่าของกำำ�นัล
ั หรืือการต้้อนรัับใด ๆ ให้้ระบุุชื่� อ
่ ผู้้รั� บ
ั
ตำำ�แหน่่งและนายจ้้าง รวมถึึงระบุุว่า่ นายจ้้างเป็็ นหน่่วยงานของรััฐหรืือไม่่
อธิิบายวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจอย่่างถูก
ู ต้้อง ระบุุข้้อเท็็จจริิงและสถานการณ์์
เกี่่ย
� วกัับของกำำ�นัล
ั หรืือการต้้อนรัับที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง และแนบเอกสารประกอบ

คุุณทราบหรืือไม่่

โปรดตื่่� นตััวอยู่่�เสมอ หากคุุณจััดการกัับบัันทึึกข้้อมููล
ของเรา

คุุณอาจสัังเกตเห็็นสััญญาณเตืือนของกรณีีที่่�อาจเป็็ นการฉ้้อโกง
การติิดสิินบนหรืือการฟอกเงิิน โปรดเฝ้้ าสัังเกต:
• รายการข้้ อ มูู ลที่�่ เ ป็็ นเท็็ จ

• ข้้ อ ความที่่� ทำำ � ให้้ เ ข้้ า ใจผิิด
• การละเว้้ น ข้้ อ มูู ลที่�่ สำำ �คัั ญ

หากคุุณพบเห็็นรายการที่่�อาจระบุุไว้้ไม่่ถููกต้้อง โปรดแจ้้งข้้อ
กัังวลของคุุณทัันทีี

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายการจััดการบัันทึึกข้้อมููล นโยบายเกี่่�ยวกัับของ
นโยบายความรัับผิิดชอบในการ
ควบคุุมภายใน

นโยบายเกี่่�ยวกัับรายการบัันทึึกใน
สมุุดรายวััน

กำำ�นััลและการต้้อนรัับ

นโยบายเกี่่�ยวกัับการเดิิน
ทางและการเลี้้�ยงรัับรอง
ขององค์์กร

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เรามีีความน่่าเชื่่�อถืือและโปร่่งใส
ปกป้้ องความเป็็ นส่่วนตััว
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ดููแลจััดการกัับข้้อมููลทุุกประเภท รวมถึึง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้จั
� ด
ั จำำ�หน่่าย ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ พนัักงาน
และบุุคคลภายนอก พวกเขามอบความไว้้วางใจให้้กัับเรา และ
เราจะไม่่ผิด
ิ สััญญาที่่มีีต่
� อ
่ พวกเขา เราจะปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและ
ป้้องกัันไม่่ให้้มีีการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในทางที่่ผิ
� ด
ิ หรืือเปิิ ดเผยข้้อมููล
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ปฏิิบััติิตามกฎหมายความเป็็ นส่่วนตััว ทุุกหนแห่่ง การปกป้้องข้้อมููลที่่�
สามารถระบุุถึึงตััวบุุคคล (Personally identifiable information, PII) หรืือบาง
ครั้้�งเรีียกว่่าข้้อมููลส่่วนบุุคคลหรืือรายละเอีียดส่่วนบุุคคล เป็็ นข้้อกำำ�หนด
ทางกฎหมาย ซึ่่�งมีีความสำำ�คัญ
ั กว่่าข้้อกำำ�หนดทางธุุรกิิจ กฎหมายความเป็็ น
ส่่วนตััวของข้้อมููลจะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ และเราจะต้้องทราบ
ว่่ากฎหมายเหล่่านี้้�มีีผลบัังคัับใช้้อย่่างไรในสถานที่่ป
� ฏิิบัติ
ั งิ านและดำำ�เนิิน

คุุณทราบหรืือไม่่

การกระทำำ�เล็็ก ๆ น้้อย ๆ ที่่�คุุณทำำ�สามารถช่่วยปกป้้ อง
ความเป็็ นส่่วนตััวได้้:
• รวบรวม PII ที่่� จำำ � เป็็ นให้้ น้้ อ ยที่่� สุุ ด

• ปฏิิบััติิตามคำำ � ขอที่่� ช อบด้้ ว ยกฎหมายในการเข้้ า ถึึง
แก้ ไ ขหรื อ ลบ PII

• กำำ � หนดให้้ บุุ คคลภ ายนอกปกป้้ อง PII เช่่ น เดีียวกัับเรา

• จััดเก็็ บ PII บนอุุ ป กรณ์์ แ ละเครืื อ ข่่ า ยที่่� ไ ด้้ รัั บอนุุ มััติิ
ของบริิษััท
• ปฏิิบััติิตามนโยบายและขั้้�นตอนการรัักษาความ
	ปลอดภััยทางไซเบอร์์ ข องเรา
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ธุุรกิิจของเรา หากคุุณจััดการกัับ PII ในงานของคุุณ (ไม่่ว่า่ จะเป็็ นของ
พนัักงาน ผู้้จั
� ด
ั จำำ�หน่่าย ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์หรืือบุุคคลภายนอก) โปรด
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและนโยบายของเราในการจััดการ จััดเก็็บและกำำ�จัด
ั
ข้้อมููลอย่่างเหมาะสม

PII คืือข้้อมููลที่่�สามารถระบุุตััวบุุคคลได้้ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เช่่น แต่่
ไม่่จำำ�กััดเพีียง:
• ชื่่�อ ที่่�อยู่่� หมายเลขโทรศััพท์์
หรือที่อยู่อีเมล
• วัันเดืือนปีี เกิิด

• ข้้อมููลบััตรเครดิิตหรืือธนาคาร
• หมายเลขประกัันสัังคมหรืือ
หมายเลขบัตรประจำ�ำตัวที่รัฐ
ออกให้

• เวชระเบีียน ข้้อมููลและประวััติิ
ทางการแพทย์
• ลายนิ้้�วมืือและข้้อมููลไบโอเมตริกซ์อื่น ๆ
• ข้้อมููลระบุุในระบบออนไลน์์
• ข้้อมููลสถานที่่�

เก็็ บข้้ อมูู ลส่่ วนตััวไม่่ ให้้ ผู้้� ใดทราบ ไม่่ ต้้ องรวบรวมข้้อมููล หาก
คุุณไม่่ต้้องการ PII ในงานของคุุณ เข้้าถึึงเฉพาะข้้อมููลที่่�คุุณต้้องการ
และใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจอัันชอบด้้วยกฎหมายเท่่านั้้�น อย่่า
เปิิ ดเผย PII กัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต (ไม่่ว่่าจะเป็็ นการภายในหรืือ
ภายนอกเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ก็็ตาม)

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายข้้อมููลส่่วนบุุคคล

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เรามีีความน่่าเชื่่�อถืือและโปร่่งใส
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่ายและซััพพลายเออร์์
วิิธีีการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่� น
่ ของเราจะส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� โดยตรง ด้้วยเหตุุนี้้� การติิดต่่อระหว่่างเรากัับ
ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายและซััพพลายเออร์์จึึงต้้องสะท้้อนถึึงหลัักการและ
ค่่านิิยมของเราเสมอ เราจะไม่่ใช้้ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจเพื่่�อผล
ประโยชน์์ส่่วนตััว และเราขอให้้คุุณหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ดำำ�เนิินการเพื่่� อผลประโยชน์์สููงสุุดของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่� น หาก
คุุณทำำ�งานในส่่วนที่่�ต้้องร่่วมงานกัับซััพพลายเออร์์ ผู้้�จำำ�หน่่ายหรืือที่่�
ปรึึกษาเป็็ นประจำำ� โปรดจำำ�ไว้้ว่่าคุุณกำำ�ลัังทำำ�งานในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� ไม่่ใช่่ในนามของคุุณเอง หากคุุณหรืือสมาชิิกในครอบครััวได้้
รัับผลประโยชน์์ทางการเงิินจากซััพพลายเออร์์ ผู้้�จำำ�หน่่ายหรืือผู้้�ให้้บริิการ
รายปัั จจุุบัันหรืือผู้้�ที่่�โอกาสร่่วมงานในสถานะดัังกล่่าวกัับเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งได้้ คุุณไม่่ควรมีีผลประโยชน์์ทางการ
เงิินกัับหน่่วยงานธุุรกิิจใด ๆ ที่่�ดำำ�เนิินหรืือพยายามดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� เว้้นแต่่คุุณจะเปิิ ดเผยข้้อมููลก่่อนและได้้รัับการยกเว้้น
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบายเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทัับซ้้อนของเรา

รัักษาการดำำ�เนิินงานที่่� แยกส่่วนกัันอย่่างเหมาะสมกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
ของเรา รัักษาการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเราให้้แยกส่่วนกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่าย ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�ไม่่เป็็ นธรรม ด้้วยเหตุุนี้้� พนัักงาน
ของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� และคู่่�สมรสของพวกเขาจึึงไม่่ได้้รัับอนุุญาต
ให้้ดำำ�เนิินการเป็็ นผู้้�จััดจำำ�หน่่าย อาศััยอยู่่�ร่่วมกัันหรืือมีีความสััมพัันธ์์
แบบคู่่�รัักกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่ายของเรา เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ห้้ามไม่่ให้้มีีการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือทำำ�สััญญากัับผู้้�จััดจำำ�หน่่าย (หรืือบริิษััทที่่�มีีความสััมพัันธ์์
ทางการเงิินกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่ายตั้้�งแต่่หนึ่่�งรายขึ้้� นไป) สำำ�หรัับสิินค้้าหรืือ
บริิการของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ยกเว้้นภายใต้้สถานการณ์์ที่่�มีีข้้อจำำ�กััด
อย่่างเคร่่งครััด

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

เมื่่� อไม่่นานมานี้้� ซััพพลายเออร์์รายหนึ่่�งของเราขอให้้ฉัันทำำ�งานเป็็ นที่่�
ปรึึกษาให้้กัับบริิษััทของเขา งานนี้้�ไม่่ได้้รบกวนงานของฉัันที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�น และฉัันสามารถใช้้เงิินพิิเศษนี้้�ได้้จริิง ๆ ฉัันสามารถรัับ
งานที่่�เสนอมานี้้�ได้้หรืือไม่่
ไม่่ได้้ การรัับงานจากซััพพลายเออร์์ของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�น อาจ
ส่่งผลให้้ยากต่่อการตััดสิินใจที่่�เป็็ นกลางในนามบริิษััทของเรา และก่่อ
ให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อน พููดคุุยกัับผู้้�จััดการของคุุณหรืือสำำ�นัักงาน
จริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบเพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ�โดยทัันทีี

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

35

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง นั่่�นคืือนิิยามความเป็็ นเรา

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับบริิษััทของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เรามีีความน่่าเชื่่�อถืือและโปร่่งใส
ทำำ�งานอย่่างมีีความรัับผิิดชอบกัับบุุคคลภายนอก
เราใช้้ความระมััดระวัังเป็็ นอย่่างมากในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าทาง
ธุุรกิิจภายนอกที่่�เหมาะสม ซึ่่�งจะนำำ�มาซึ่่�งประโยชน์์สููงสุุดแก่่
บริิษััท เมื่่�อความสััมพัันธ์์เหล่่านั้้�นตั้้�งอยู่่�บนพื้้� นฐานของความ
ซื่่�อสััตย์์และความมุ่่�งมั่่�นร่่วมกัันที่่�มีีต่่อหลัักจรรยาบรรณ ค่่านิิยม
และกฎหมาย บริิษััทของเราก็็เจริิญเติิบโต
ยึึดถืือหลัักการของเรา

เลืือกคู่่�ค้้าที่่� มีีจริิยธรรมและมีีคุุณสมบััติิเหมาะสม หากคุุณมีีส่่วนร่่วมใน
การคััดเลืือกหรืือว่่าจ้้างบุุคคลภายนอกของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ให้้ศึึกษา
ข้้อมููลเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าพวกเขาเชื่่�อถืือได้้และมีีมาตรฐาน นอกจากนี้้� ให้้
ทำำ�การคััดเลืือกอย่่างเป็็ นกลาง อย่่าปล่่อยให้้อคติิส่่วนตััวหรืือผลประโยชน์์
ส่่วนตนมีีอิิทธิิพลต่่อการเลืือกของคุุณ หากจำำ�เป็็ น โปรดปฏิิบััติิตาม
กระบวนการจััดซื้้� อจััดจ้้างของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� เพื่่�อรัักษามาตรฐาน
ระดัับสููงของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� และศึึกษานโยบายการจััดซื้้�อจััด
จ้้างทั่่�วโลกของเรา
บุุคคลภายนอกของเรา ได้้แก่่:
• ผู้้�จำำ�หน่่าย

• ตััวแทน

• ผู้้�ให้้บริิการ

• ที่่�ปรึึกษา

• ซััพพลายเออร์์

• ผู้้�รัับจ้้าง

ผู้้�ให้้บริิการภาครััฐ เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ได้้พิิจารณาว่่าผู้้�จำำ�หน่่ายที่่�
ติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� มีีความเสี่่�ยงสููง
ต่่อบริิษััท ดัังนั้้�นจึึงต้้องมีีการตรวจสอบอย่่างละเอีียดมากขึ้้� น จำำ�เป็็ นต้้อง
มีีขั้้�นตอนเพิ่่�มเติิมในการว่่าจ้้างผู้้�ให้้บริิการภาครััฐ เช่่น การสอบทานธุุรกิิจ
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และการขอรัับการอนุุมััติิล่่วงหน้้า หากคุุณวางแผนที่่�จะว่่าจ้้างผู้้�ให้้บริิการ
ภาครััฐ โปรดศึึกษานโยบายการว่่าจ้้างบุุคคลภายนอก และติิดต่่อ
สำำ�นัักงานจริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
เฝ้้ าระวัังการทำำ�งานของพวกเขา ตรวจติิดตามบุุคคลภายนอกเพื่่�อให้้
ได้้ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานที่่�ดีี ทั้้�งต่่อธุุรกิิจและชื่่�อเสีียงของเรา เฝ้้าระวััง
การกระทำำ�ที่่�อาจไม่่ถููกต้้องเหมาะสม รวมถึึงการละเมิิดกฎหมาย สิ่่�ง
แวดล้้อม สิิทธิิมนุุษยชนหรืือความปลอดภััย ช่่วยให้้พวกเขาเข้้าใจและ
ยึึดมั่่�นในหลัักจรรยาบรรณและนโยบายของเรา และแจ้้งข้้อกัังวลของ
คุุณ หากคุุณพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�อาจไม่่ถููกต้้องเหมาะสม

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

กระบวนการของผู้้�ให้้บริิการภาครััฐ

นโยบายเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

นโยบายการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสมและการดํําเนิินการที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
นโยบายการว่่าจ้้างบุุคคลภายนอก
นโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้างทั่่�วโลก

คุุณทราบหรืือไม่่

เราคััดเลืือกบุุคคลภายนอกโดยพิิจารณาจาก:
• ความต้้ อ งการ
ของบริิษััทของเรา
• ราคา

• คุุ ณ ภาพ

•บริิการที่่� เ สนอ

•ประสบการณ์์ แ ละคุุ ณ สมบััติิ
•ชื่่� อเสีียง

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับโลกของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

การทำำ�ในสิ่่�งที่่ถู
� ก
ู ต้้องสำำ�หรัับ

โลก
ของเรา

เราเป็็ นมากกว่่าธุุรกิิจ เพราะเราช่่วยสรรค์์
สร้้างสิ่่�งดีี ๆ ให้้เกิิดขึ้้� นในโลกของเรา เรา
ดำำ�เนิินการที่่ค
� วรค่่าที่่สุ
� ด
ุ ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ชุุมชนของเรา และคุุณภาพชีีวิิตของทุุกคน
ที่่ธุ
� รุ กิิจของเรามีีความเกี่่ย
� วข้้อง
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ในหััวข้้อนี้้�:

เราทำำ�งานอย่่างเหมาะสมในตลาดทั่่�วโลก
ปฏิิบััติิตามกฎหมายทั่่�วโลก
เคารพสิิทธิิมนุุษยชน
ช่่วยปกป้้ องสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็ นบรรษััทพลเมืืองโลกที่่�ดีีต่่อไป	
ปฏิิบััติิตามกฎการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการกุุศล	
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เราสื่่�อสารด้้วยความรัับผิิดชอบ
ไม่่ส่่งเสริิมผลประโยชน์์ด้้านการเมืืองในที่่�ทำำ�งาน
ใช้้ความระมััดระวัังเมื่่� อพููดในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่�น
ใช้้โซเชีียลมีีเดีียอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
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สารบััญ

สายด่่วน

เราทำำ�งานอย่่างเหมาะสมในตลาดทั่่�วโลก
ปฏิิบััติิตามกฎหมายทั่่�วโลก
เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับในทุุกพื้้� นที่่�ที่่�เรา
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ นโยบายการคััดกรองตามมาตรการคว่ำำ��บาตรของ
เรากำำ�หนดให้้เราต้้องดำำ�เนิินการคััดกรองคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ทั้้�งผู้้�จััดจำำ�หน่่ายและผู้้�จำำ�หน่่ายก่่อนที่่�จะชำำ�ระเงิิน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อป้้องกัันการ
ชำำ�ระเงิินให้้กัับฝ่่ายที่่�ถููกคว่ำำ��บาตร และนโยบายของเรากำำ�หนด
ให้้เราไม่่ต้้องปฏิิบััติิตามมาตรการคว่ำำ��บาตรระหว่่างประเทศที่่�
เป็็ นการละเมิิดกฎหมายภาษีีหรืือการส่่งออก เราเข้้าใจดีีว่่า
แม้้ว่่าข้้อกำำ�หนดและธรรมเนีียมปฏิิบััติิอาจแตกต่่างกัันไปทั่่�ว
โลก แต่่เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้กัับเราและ
หลีีกเลี่่�ยงข้้อตกลงที่่�ไม่่เหมาะสม
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ปฏิิบััติิตามกฎหมายการค้้า หากงานของคุุณเกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้า
หรืือส่่งออก อาจมีีกฎหมายหลายฉบัับที่่�บัังคัับใช้้กัับคุุณ กฎหมายจะแตก
ต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ ดัังนั้้�นคุุณควรศึึกษาข้้อมููลและปฏิิบััติิตาม
กฎหมายเหล่่านั้้�น รวมถึึงกฎหมายของสหรััฐฯ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้เสมอ
กฎหมายเหล่่านี้้�จะเกี่่�ยวข้้องกัับวิิธีีการเคลื่่�อนย้้ายผลิิตภััณฑ์์ บริิการ
เทคโนโลยีี ข้้อมููลทางเทคนิิคหรืือซอฟต์์แวร์์ระหว่่างประเทศ โปรดดููที่่�
นโยบายเกี่่�ยวกัับโลจิิสติิกส์์ทั่�่วโลกของเรา
ไม่่ซื้้� อขายกัับคู่่�ค้้าที่่�เป็็ นบุุคคลต้้องห้้าม รัับรองว่่าบริิษััทได้้ทำำ�การ
ค้้นคว้้าข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�จำำ�หน่่ายหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใหม่่ก่่อนที่่�จะ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับพวกเขา ซึ่่�งรวมถึึงการตรวจสอบว่่าคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจของเรา
ไม่่มีีรายชื่่�อปรากฏในรายชื่่�อบุุคคลและธุุรกิิจต้้องห้้าม (หรืือ “ถููกลงโทษ”)
ของรััฐบาลสหรััฐฯ โปรดดููที่่�นโยบายการปฏิิบััติิตามมาตรการคว่ำำ��
บาตรของเรา
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หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับโลกของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราทำำ�งานอย่่างเหมาะสมในตลาดทั่่�วโลก
ไม่่ละเมิิดกฎหมายต่่อต้้านการคว่ำำ��บาตรของสหรััฐฯ โปรดทราบว่่า
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� จะไม่่เข้้าร่่วมในการคว่ำำ��บาตรของบางประเทศ
หากละเมิิดกฎหมายต่่อต้้านการคว่ำำ��บาตรของสหรััฐฯ หากมีีบุุคคลขอ
ให้้คุุณเข้้าร่่วมมาตรการคว่ำำ��บาตร ให้้ปฏิิเสธที่่�จะให้้ความร่่วมมืือและ
รายงาน หากคุุณมีีคำำ�ถาม โปรดศึึกษานโยบายต่่อต้้านการคว่ำำ��บาตร
ของเรา
มีีความถููกต้้องและละเอีียดถี่่� ถ้้วน จำำ�แนกธุุรกรรมระหว่่างประเทศทุุก
รายการอย่่างถููกต้้อง รัับรองว่่าได้้มีีการจััดแบ่่งประเภท จััดทำำ�เอกสาร
การอนุุญาตและการอนุุมััติิที่่�ถููกต้้อง ดููแลเอกสารของคุุณ รวมถึึงการ
แสดงปลายทางสุุดท้้ายและการใช้้งานขั้้�นสุุดท้้าย

คุุณทราบหรืือไม่่

อาจใช้้กฎหมายหลายฉบัับ

อาจมีีบางครั้้�งที่่�กฎหมายของหลายประเทศบัังคัับใช้้ และอาจ
จะขััดแย้้งกััน หากเป็็ นเช่่นนั้้�น โปรดตรวจสอบกัับฝ่่ายกฎหมาย
เพื่่�อช่่วยให้้คุุณปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ในขณะที่่�กำำ�ลัังวางแผนเข้้าร่่วมงานประชุุมอุุตสาหกรรมโภชนาการ
ในประเทศอื่่� น ฉัันลืืมส่่งตััวอย่่างก่่อนล่่วงหน้้า ฉัันสามารถใส่่ตััวอย่่าง
นั้้�นลงในสััมภาระโหลดใต้้เครื่่� องได้้หรืือไม่่
ไม่่ได้้ ก่่อนอื่่�นคุุณต้้องพิิจารณาว่่า ตััวอย่่างอยู่่�ภายใต้้ข้้อจำำ�กััดทาง
ศุุลกากรหรืือการควบคุุมการส่่งออกหรืือไม่่ ติิดต่่อฝ่่ ายกฎหมายเพื่่�อ
หารืือว่่าคุุณจะสามารถนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ของเราข้้ามพรมแดนระหว่่าง
ประเทศได้้หรืือไม่่

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายว่่าด้้วยการขนส่่งระหว่่างประเทศเกี่่�ยวกัับการนำำ�
เข้้าของสหรััฐฯ การส่่งออกของสหรััฐฯ และการขนส่่งจาก
ต่่างประเทศไปยัังต่่างประเทศอีีกแห่่งหนึ่่�ง
นโยบายการปฏิิบััติิตามมาตรการคว่ำำ��บาตร
นโยบายต่่อต้้านการคว่ำำ��บาตร

นโยบายเกี่่�ยวกัับโลจิิสติิกส์์ทั่�่วโลก
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การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับโลกของเรา

สารบััญ

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

สายด่่วน

คำำ�ถาม

เราทำำ�งานอย่่างเหมาะสมในตลาดทั่่�วโลก
เคารพสิิทธิิมนุุษยชน
� ่�จะอาศััยและ
เราเชื่่�อว่่าทุุกคนไม่่ว่่าจะอยู่่�แห่่งหนใดนั้้�น มีีสิิทธิ์์ที่
� รีี งานของเราที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์
ทำำ�งานอย่่างมีีอิิสระและมีีศัักดิ์์ศ
นิิวทริิชั่่น
� ควรส่่งผลดีีต่่อคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน ปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้� นฐาน และปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งหมดเพื่่�อป้้องกัันการละเมิิด
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ปฏิิบััติิอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ สิิทธิิมนุุษยชนอาจได้้รัับผลกระทบตลอด
การดำำ�เนิินงานของเรา ตั้้�งแต่่วิิธีีการจััดหาและผลิิตผลิิตภััณฑ์์ของเราผ่่าน
การขายและการจััดจำำ�หน่่าย ไม่่ว่่าคุุณจะมีีหน้้าที่่�อะไร โปรดปฏิิบััติิตาม
กฎหมายที่่�บัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อปกป้้ องสิิทธิิมนุุษยชน ให้้ความ
สำำ�คััญกัับการทำำ�ให้้บุุคลากรมีี:
• สภาพการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย

• ค่่าตอบแทนที่่�เป็็ นธรรม

• ชั่่�วโมงการทำำ�งานที่่�ชอบด้้วยกฎหมายและสมเหตุุสมผล
• สิิทธิ์์ใ� นเลืือกปฏิิบััติิงาน

• เสรีีภาพในการสมาคมหรืือการร่่วมเจรจาต่่อรอง

โปรดจำำ�ไว้้ว่่า อาจมีีการบัังคัับใช้้กฎหมายของประเทศต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�
กัับสถานที่่�ที่่�คุุณดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทราบกฎหมายและผลกระทบต่่องานของคุุณ
หากคุุณไม่่แน่่ใจเกี่่�ยวกัับกฎหมายเหล่่านี้้� โปรดสอบถามฝ่่ ายกฎหมาย
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กำำ�หนดให้้บุุคคลภายนอกมีีหน้้าที่่� รัับผิิดชอบ เราคาดหวัังให้้บุุคคล
ภายนอกปกป้้ องสิิทธิิมนุุษยชนเช่่นเดีียวกัับเรา ดัังนั้้�นเราจึึงร่่วมงาน
กัับซััพพลายเออร์์ที่่�สนัับสนุุนพัันธกิิจของเราตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน โดย
ให้้ความสำำ�คััญกัับสิิทธิิทางสัังคมและมนุุษยชน ผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพสููง
สภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััยและเป็็ นไปตามกฎระเบีียบ การกำำ�กัับดููแล
และความซื่่�อสััตย์์

คุุณทราบหรืือไม่่

เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�น ห้้ามมิิให้้มีีการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชนทุุกรููปแบบ เช่่น:
• แรงงานเด็็ ก

• แรงงานบัังคัับหรืื อ
แรงงานเกณฑ์์

• การค้้ า มนุุ ษย์์

• การลงโทษทาง
	ร่่ า งกาย
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สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราทำำ�งานอย่่างเหมาะสมในตลาดทั่่�วโลก
ช่่วยปกป้้ องสิ่่�งแวดล้้อม
เรามีีโลกเพีียงใบเดีียวและเราทุุกคนควรปกป้้องโลกนี้้�ไว้้ เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปกป้้องโลกโดยลดผลกระทบของ
เราให้้น้้อยที่่�สุุดจากการปฏิิบััติิตามกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม และ
ค้้นหาวิิธีีดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีีประสิิทธิิภาพ
และเอาใจใส่่มากขึ้้� นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ปฏิิบััติิตามกฎหมายสิ่่� งแวดล้้อม ในฐานะบริิษััทที่่�บริิหารทั่่�วโลก เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของ
หลายประเทศ ทราบกฎ ปฏิิบััติิตามกฎและดำำ�เนิินงานอย่่างมีีความรัับผิิด
ชอบ:
• ส่่งข้้อมููลการรายงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ถููกต้้อง

• ให้้ความสนใจเป็็ นพิิเศษกัับวิิธีีการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ของเรา ปฏิิบััติิตาม
นโยบายและข้อบังคับทัง้ หมด
• เฝ้้ าระวัังอัันตรายและการละเมิิดในวิิธีีที่่�เราจััดหาวััสดุุ จััดการการ
ปล่อยมลพิษ หรือจัดการและกำ�ำจัดวัสดุที่เป็ นพิษ

ทำำ�ในส่่วนของคุุณ ช่่วยลดปริิมาณขยะที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ผลิิต โดย
ใช้้วิิธีีการรีีไซเคิิลหรืือนำำ�ทรััพยากรมาใช้้ซ้ำำ��ทุุกครั้้�งที่่�สามารถทำำ�ได้้ และ
ช่่วยอนุุรัักษ์์ทรััพยากรต่่าง ๆ เช่่น น้ำำ�� กระดาษ และไฟฟ้้ า
รายงานกรณีีเกี่่� ยวกัับสิ่่� งแวดล้้อม ไม่่เพิิกเฉยต่่ออัันตรายต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมในส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งของธุุรกิิจของเรา แจ้้งข้้อกัังวลของคุุณ
เกี่่�ยวกัับการกำำ�จััดขยะ การรั่่�วไหลหรืือการปล่่อยมลพิิษที่่�ไม่่เหมาะสม
โดยทัันทีี
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ฉัันเพิ่่�งมาทำำ�งานได้้ไม่่นาน ดัังนั้้�นฉัันจึึงยัังคงศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยว
กัับกระบวนการผลิิตของเรา ฉัันได้้สัังเกตเห็็นเพื่่�อนร่่วมงานบาง
คนทำำ�การกำำ�จััดสารเคมีีอัันตรายด้้วยวิิธีีที่่�อาจไม่่ปลอดภััย ฉัันไม่่
อยากเป็็ นผู้้�ก่่อปัั ญหา แต่่ฉัันควรพููดอะไรออกไปไหม
คุุณควรพููด เพีียงเหตุุผลที่�่ว่่าคุุณเพิ่่�งมาทำำ�งานได้้ไม่่นานนั้้�น ไม่่ได้้
หมายความว่่าจะไม่่มีีใครรัับฟัั งคุุณ แจ้้งข้้อกัังวลของคุุณทัันทีี และ
โปรดจำำ�ไว้้ว่่าเราจะไม่่ยอมให้้มีีการตอบโต้้เอาคืืนกัับผู้้�ที่่�แจ้้งข้้อกัังวล

คุุณทราบหรืือไม่่

ความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม = ความเสีียหายต่่อชื่่�อ
เสีียงของเรา
บุุคคลใดก็็ตามที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ที่่�ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม
ก็็เท่่ากัับทำำ�ลายชุุมชนที่่�เราให้้บริิการและชื่่�อเสีียงที่่�ดีีของเรา
ด้้วยเช่่นกััน เราและผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิงานในนามของเรา จะต้้องรัับ
ผิิดชอบและดำำ�เนิินการเพื่่�อปกป้้ องสิ่่�งแวดล้้อมของเรา

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับโลกของเรา

สารบััญ

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

สายด่่วน

คำำ�ถาม

เราทำำ�งานอย่่างเหมาะสมในตลาดทั่่�วโลก
เป็็ นบรรษััทพลเมืืองโลกที่่�ดีีต่่อไป
เราสร้้างความไว้้วางใจ เมื่่�อเราทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นบรรษััทพลเมืือง
โลกที่่�ดีี โดยรัับรองว่่าธุุรกิิจและการกระทำำ�ของเรานั้้�นนำำ�พา
คุุณประโยชน์์อัันดีีงามมาสู่่�โลกและชุุมชนของเรา เราทุุกคนมีี
บทบาทสำำ�คััญ ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นต่่อความเป็็ นเลิิศและความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคม
ยึึดถืือหลัักการของเรา

กำำ�หนดแบบอย่่างที่่� พึึงปฏิิบััติิ คุุณสามารถช่่วยให้้เราแสดงความเป็็ น
บรรษััทพลเมืืองโลกที่่�ดีีได้้โดยให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพและความ
ปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ในการดำำ�เนิินประจำำ�วััน และรัับรองว่่าการตััดสิิน
ใจทุุกครั้้�งทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ต่่อผู้้�คนและโลกของเรา นอกจากนี้้� เรายััง
สนัับสนุุนให้้คุุณมีีส่่วนร่่วมในระดัับชุุมชน เข้้าร่่วมกิิจกรรมการกุุศลใน
ท้้องถิ่่�น และโอกาสในการเป็็ นอาสาสมััครที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ให้้การ
สนัับสนุุน สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดติิดต่่อทีีมความรัับผิิดชอบต่่อ

สัังคมขององค์์กร

ยึึดมั่่� นในกฎหมาย กฎหมายหลายฉบัับบัังคัับใช้้กัับธุุรกิิจของเราทั่่�วโลก
เราขอให้้คุุณศึึกษาและปฏิิบััติิตามกฎหมายเหล่่านี้้� ไม่่ว่่าคุุณจะทำำ�งาน
ที่่�ใดหรืือประเทศใดที่่�คุุณดำำ�เนิินธุุรกิิจ หากกฎหมายท้้องถิ่่�นขััดแย้้งกัับ
กฎหมายของสหรััฐอเมริิกา หรืือหลัักจรรยาบรรณหรืือค่่านิิยมของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ให้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดที่่�เข้้มงวดกว่่า
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เคารพชุุมชนและวััฒนธรรม ยิ่่�งเราเข้้าถึึงได้้กว้้างขึ้้� น เราก็็ยิ่่�งพบ
ชุุมชนมากขึ้้� น เมื่่�อคุุณติิดต่่อกัับชุุมชนใหม่่ ๆ โปรดจำำ�ไว้้ว่่าคุุณเป็็ น
ตััวแทนของแบรนด์์เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� จงเป็็ นตััวแทนที่่�ดีี โปรดให้้
ความเคารพในวััฒนธรรมและธรรมเนีียมปฏิิบััติิทั้้ง� หมด แต่่ต้้องตรวจ
สอบให้้แน่่ใจว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจในท้้องถิ่่�นนั้้�นไม่่ขััดแย้้งกัับหลัักจรรยาบรรณหรืือกฎหมายของเรา

คุุณทราบหรืือไม่่

การเป็็ นบรรษััทพลเมืืองโลกที่่�ดีีของเราแสดงให้้เห็็นใน:

• การปฏิิ บัั ติิ ด้้ าน
แรงงานที่่� เ ป็็ นธรรม

• การส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพ
พลานามั ย

• การบริิ จ าคเพื่่� อการกุุ ศ ล

• การดููแลสิ่่� ง แวดล้้อม

• การสนัั บ สนุุ น ชุุ ม ชนและการ
ศึ ก ษา
• กิิ จ กรรมอาสาสมัั ค ร
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สารบััญ

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

สายด่่วน

คำำ�ถาม

เราทำำ�งานอย่่างเหมาะสมในตลาดทั่่�วโลก
ปฏิิบััติิตามกฎการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการกุุศล
การเปลี่่�ยนแปลงโลกของเราให้้น่่าอยู่่�ขึ้้�นไม่่ได้้เป็็ นเพีียงสิ่่�งที่่�เรา
ปรารถนา แต่่เป็็ นสิ่่�งที่่�เราลงมืือปฏิิบััติิจริิง ๆ นั่่�นคืือการทำำ�ให้้
ชุุมชนของเราเป็็ นที่่�ที่่�น่่าอยู่่�ขึ้้�น จากการทำำ�งานประจำำ�วัันของเรา
เองและการสนัับสนุุนองค์์กรการกุุศลในท้้องถิ่่�น เฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� สนัับสนุุนให้้เรามีีส่่วนร่่วมและสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ยึึดถืือหลัักการของเรา

ทำำ�ตามความปรารถนาของคุุณ สาเหตุุใดที่่�คุุณให้้ความสนใจมากที่่�สุุด
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� สนัับสนุุนให้้คุุณให้้การสนัับสนุุน ไม่่ว่่าจะเป็็ น
ทางการเงิินหรืือการเป็็ นอาสาสมััคร คุุณจะต้้องไม่่เป็็ นอาสาสมััครในเวลา
ทำำ�งานของบริิษััท เว้้นแต่่เวลาการเป็็ นอาสาสมััครของคุุณจะได้้รัับการ
อนุุมััติิให้้เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของโครงการอาสาสมััครที่่�บริิษััท ให้้การสนัับสนุุน
โปรดอ่่านนโยบายเกี่่�ยวกัับสิิทธิิประโยชน์์ในท้้องถิ่่�น ตรวจสอบกัับ
ผู้้�จััดการของคุุณ หรืือติิดต่่อฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคลในท้้องถิ่่�นเพื่่�อขอข้้อมููล
เพิ่่�มเติิม ไม่่บริิจาคในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� หรืือใช้้ทรััพยากร
ของบริิษััท และไม่่เรีียกร้้องการบริิจาคจากผู้้�ที่่�ให้้บริิการแก่่เฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� แนวทางเกี่่�ยวกัับการบริิจาคผลิิตภััณฑ์์และการบริิจาคเพื่่�อการ
กุุศลสามารถดููได้้ในนโยบายการบริิจาคเพื่� ่อการกุุศล
ช่่วยเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่� น ในการช่่วยเหลืือผู้้�อื่่� น เฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� ให้้คุุณมีีโอกาสมากมายในการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมและจุุด
ประสงค์์เพื่่�อการกุุศลต่่าง ๆ มองหาโอกาสเหล่่านี้้�และเข้้าร่่วมกัับเพื่่�อน
ร่่วมงานเพื่่�อสร้้างผลกระทบให้้แก่่ชุุมชนของคุุณ สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
โปรดติิดต่่อทีีมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
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เฝ้้ าระวัังและหลีีกเลี่่� ยงผลประโยชน์์ทัับซ้้อน รัับรองว่่ากิิจกรรมการ
กุุศลไม่่รบกวนงานของคุุณที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� หรืือการตััดสิินใจใน
นามของเรา
เฝ้้ าระวัังการกระทำำ�ที่�่ อาจเป็็ นการติิดสิินบน ไม่่ทำำ�การบริิจาคเพื่่�อการ
กุุศล หากมีีเหตุุอัันควรให้้เชื่่�อได้้ว่่าอาจใช้้การบริิจาคนั้้�นเป็็ นเครื่่�องมืือ
เพื่่�อจ่่ายสิินบน

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายการบริิจาคเพื่่�อการกุุศล

นโยบายเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

นโยบายการทำำ�ธุุรกรรมกัับฝ่่ ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

คุุณทราบหรืือไม่่

คุุณสามารถนำำ�วััตถุุประสงค์์ของเราไปปฏิิบััติิได้้

มููลนิิธิิเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� (Herbalife Nutrition Foundation,
HNF) เป็็ นองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร ตามข้้อ 501(c)(3) โปรด
ติิดต่่อ HNF เพื่่�อเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับพัันธกิิจของมููลนิิธิิและวิิธีี
การบริิจาค
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สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราสื่่�อสารด้้วยความรัับผิิดชอบ
ไม่่ส่่งเสริิมผลประโยชน์์ด้้านการเมืืองในที่่�ทำำ�งาน
การเมืืองเป็็ นหััวข้้อสนทนายอดนิิยม แต่่ที่เ่� ฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
�
เราเชื่่�อว่่าการเมืืองควรเป็็ นเรื่่�องส่่วนตััว แม้้ว่่าเราจะสนัับสนุุนให้้
คุุณสนัับสนุุนผู้้ส
� มััครหรืือจุุดประสงค์์ตามความต้้องการของคุุณ
แต่่เราคาดหวัังให้้คุุณเข้้าร่่วมในฐานะบุุคคลธรรมดา โดยไม่่ใช้้
เวลาทำำ�งานหรืือทรััพยากรของบริิษัท
ั
ยึึดถืือหลัักการของเรา

รัักษาความเป็็ นกลางในที่่� ทำำ�งานของเรา ไม่่เลืือกเข้้าข้้างผู้้�ใดผู้้�หนึ่่�ง
จากความคิิดเห็็นทางการเมืือง ไม่่ขอหรืือกดดัันเพื่่�อนร่่วมงาน ผู้้�จำำ�หน่่าย
ลููกค้้าหรืือคู่่�ค้้าให้้บริิจาคหรืือสนัับสนุุนผู้้�สมััครหรืือจุุดประสงค์์ทางการ
เมืือง
มีีส่่วนร่่วมด้้วยตััวคุุณเอง เมื่่�อคุุณสนัับสนุุนผู้้�สมััครรายใดรายหนึ่่�ง คุุณ
จะต้้องใช้้:
✔ เวลาส่่วนตััว – ไม่่ทำำ�งานอาสาสมััครให้้กัับผู้้�สมััครคนใดคนหนึ่่�งใน
เวลาของบริิษััท

✔ เงิินทุุนส่่วนตััว – โปรดจำำ�ไว้้ว่่าคณะกรรมการปฏิิบััติิการทางการเมืือง
(Political Action Committee, PAC) ของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
�
บริิจาคสนัับสนุุนให้้กัับผู้้�สมััคร แต่่เราจะไม่่คืืนเงิินให้้คุุณสำำ�หรัับการ
บริิจาคใด ๆ ที่่�คุุณบริิจาคให้้กัับ PAC หรืือบริิจาคให้้กัับผู้้�สมััครรัับเลืือก
ตั้้�งด้้วยตนเอง สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ PAC ของเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่น
� โปรดดููที่่�หน้้า 45
✔ ทรััพยากรส่่วนตััว – ไม่่ใช้้อุุปกรณ์์หรืือระบบของบริิษััท (เช่่น อีีเมล)
เพื่่�อส่่งเสริิมผู้้�สมััครหรืือจุุดประสงค์์
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คุุณทราบหรืือไม่่

คุุณมีีอิิสระที่่�จะสนัับสนุุนใครก็็ตามที่่�คุุณชื่่�นชอบและ
ลงคะแนนเสีียงให้้ และจะไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการจ้้าง
งานของคุุณที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�น

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับโลกของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราสื่่�อสารด้้วยความรัับผิิดชอบ
ไม่่ล็็อบบี้้� ในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่� น เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการล็็อบบี้้� ซึ่่�งกำำ�กัับดููแลการกระทำำ�ที่่�พยายามที่่�จะมีี
อิิทธิิพลต่่อนโยบายสาธารณะ ก่่อนที่่�คุุณจะติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ โปรด
ศึึกษาให้้ทราบถึึงผลบัังคัับใช้้ของกฎหมายเหล่่านี้้� ใช้้ความระมััดระวัังใน
การสนทนา หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�อาจดููเหมืือนว่่าพยายามที่่�จะโน้้ม
น้้าวพวกเขาในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
�

คณะกรรมการปฏิิบััติิการทางการเมืือง (PAC) ของ
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�น

เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการปฏิิบััติิการทางการ
เมืือง (PAC) สองฝ่่ ายโดยสมััครใจเพื่่�อเป็็ นตััวแทนของบริิษััทที่่�มีีเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง วััตถุุประสงค์์คืือเพื่่�อสนัับสนุุนผู้้�สมััครตำำ�แหน่่งใน
สำำ�นัักงานรััฐบาลกลางและสำำ�นัักงานอื่่�น ๆ ที่่�มีีการเลืือกตั้้�ง ซึ่่�งเข้้าใจข้้อ
กัังวลของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ในประเด็็นทางการเมืืองและนโยบายที่่�มีี
ความสำำ�คััญต่่ออุุตสาหกรรมของเรา

คณะกรรมการปฏิิบััติิการทางการเมืืองยิินดีีรัับฟัังข้้อเสนอแนะของ
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พนัักงาน โปรดติิดต่่อหากต้้องการสอบถามเกี่่ย
� วกัับการดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือ
ในส่่วนของคุุณ

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ฉัันเป็็ นผู้้�จััดการและค่่อนข้้างมั่่�นใจว่่าทุุกคนในทีีมของฉัันสนัับสนุุนผู้้�
สมััครคนโปรดของฉััน การสนัับสนุุนให้้พวกเขาซื้้�อบััตรเข้้างานระดม
ทุุนที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้น
� นี้้�สามารถทำำ�ได้้ใช่่หรืือไม่่
ไม่่ใช่่ การสนัับสนุุนพวกเขาเช่่นนี้้�ไม่่ใช่่วิิธีีที่่ไ� ม่่เหมาะสม คุุณไม่่อาจมั่่�นใจ
ได้้ว่า่ พวกเขามีีความคิิดเห็็นทางการเมืืองอย่่างไร และในฐานะที่่คุ
� ณ
ุ เป็็ น
ผู้้�จััดการ พวกเขาอาจรู้้�สึึกกดดัันเป็็ นพิิเศษในการซื้้�อบััตรเข้้างาน

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมทางการเมืืองและการบริิจาค
นโยบายเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับโลกของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราสื่่�อสารด้้วยความรัับผิิดชอบ
ใช้้ความระมััดระวัังเมื่่� อพููดในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์
นิิวทริิชั่่�น
เราตระหนัักถึึงคุุณค่่าภายใต้้ชื่่�อเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� และชื่่�อ
เสีียงที่่�เราสร้้างขึ้้� นในกว่่า 90 ประเทศทั่่�วโลกในการช่่วยให้้ผู้้�คน
ได้้รัับโภชนาการที่่�ดีีและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี เพื่่�อรัักษาชื่่�อเสีียงนั้้�น
เรามีีโฆษกประจำำ�บริิษััทที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประชาสััมพัันธ์์ในนาม
ของบริิษััท

คุุณทราบหรืือไม่่

ยึึดถืือหลัักการของเรา

• ละเมิิ ด หลัั ก จรรยาบรรณหรืือค่่ า นิิ ย มของเรา

ปกป้้ องชื่่� อเสีียงที่่� ดีีของเรา หากคุุณไม่่ได้้มีีหน้้าที่่�ประชาสััมพัันธ์์ในนาม
ของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� โปรดสอบถามข้้อมููลกัับบุุคลากรที่่�เหมาะสม
โดยตรง อาจมีีบางครั้้�งที่่�คุุณอยากให้้ความช่่วยเหลืือ แบ่่งปัั นข้้อมููลเชิิงลึึก
ส่่วนบุุคคลหรืือชี้้�แจงข้้อมููลที่่�มีีการเข้้าใจผิิด แต่่ควรให้้เป็็ นหน้้าที่่�ของเจ้้า
หน้้าที่่�โดยตรงที่่�จะช่่วยสื่่�อสารให้้เป็็ นไปในทิิศทางเดีียวกััน
• สำำ�หรัับการสอบถามข้้อมููลจากสื่่�อหรืือคำำ�เชิิญให้้เป็็ นวิิทยากรหรืือ
นำ�ำเสนอในนามของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชัน
่ โปรดติดต่อฝ่ ายสื่อสาร
องค์กรของเรา
• สำำ�หรัับการสอบถามข้้อมููลจากนัักวิิเคราะห์์หรืือนัักลงทุุน โปรด
ติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

• สำำ�หรัับการสนัับสนุุนและการรัับรอง โปรดติิดต่่อฝ่่ ายกฎหมาย
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การสื่่�อสารที่่�ไม่่ดีีอาจสร้้างความเสีียหายที่่�ร้้ายแรงได้้
คำำ�พููดของคุุณต้้องไม่่:
• ให้้ข้้อมููลผิิ ด

• ให้้คำำ �มั่่ �น สัั ญ ญาที่่� เ ราไม่่ ส ามารถให้้ได้้
• เปิิ ดเผยข้้อมููลที่่� เ ป็็ นความลัั บ
• ทำำ � ลายชื่่� อเสีียงของเรา

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับโลกของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราสื่่�อสารด้้วยความรัับผิิดชอบ
คิิดก่่อนพููด ในการติิดต่่อทางธุุรกิิจทุุกครั้้�ง โปรดจำำ�ไว้้ว่่าคุุณเป็็ นตััวแทน
ของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� และสิ่่�งที่่�คุุณพููดสะท้้อนถึึงตััวคุุณ บริิษััทของ
เรา และมุุมมองของผู้้�อื่� น
่ ที่่�มีีต่่อเรา ในการสื่่�อสารทางธุุรกิิจทั้้�งหมด ไม่่ว่่า
จะเป็็ นลายลัักษณ์์อัักษร อิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือทางวาจา ควรใช้้คำำ�ที่่�แสดงถึึง
ความเคารพและเป็็ นมืืออาชีีพ หากคุุณเลืือกที่่�จะแบ่่งปัั นข้้อมููลของบริิษััท
บนช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียของคุุณเอง สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้้องมีีความโปร่่งใสเมื่่�อ
พููดคุุยเกี่่�ยวกัับข่่าวของบริิษััท รัับรองผลิิตภััณฑ์์หรืือส่่งเสริิมบริิการ เพื่่�อ
หลีีกเลี่่�ยงความสัับสนหรืืออาจทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับลัักษณะความ
สััมพัันธ์์ของคุุณกัับบริิษััท

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ซััพพลายเออร์์รายหนึ่่�งของเราถามว่่า ฉัันสามารถให้้การรัับรองเป็็ น
ลายลัักษณ์์อัักษรเพื่่�อให้้พวกเขาใช้้ในเอกสารทางการตลาดได้้หรืือไม่่
ฉัันต้้องการช่่วยในเรื่่�องนี้้� เนื่่� องจากความสััมพัันธ์์ในการทำำ�งานที่่�มีีมา
ยาวนาน สามารถทำำ�ได้้หรืือไม่่
อาจจะ โปรดติิดต่่อฝ่่ ายกฎหมายก่่อน เพื่่�อแจ้้งให้้ทราบเกี่่�ยวกัับคำำ�ขอ
และขออนุุมััติิก่่อนที่่�จะตกลงให้้การรัับรอง เราต้้องการตรวจสอบว่่า
ข้้อมููลที่�่ให้้มานั้้�นถููกต้้อง และจะไม่่ส่่งผลเสีียต่่อชื่่�อหรืือชื่่�อเสีียงของ
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�น

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายพัันธมิิตรขององค์์กร

นโยบายการสื่่�อสารกัับนัักวิิเคราะห์์และนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

นโยบายเกี่่�ยวกัับโซเชีียลมีีเดีีย การประชาสััมพัันธ์์และการ
เผยแพร่่ต่่อสาธารณะ
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การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับโลกของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

เราสื่่�อสารด้้วยความรัับผิิดชอบ
ใช้้โซเชีียลมีีเดีียอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้ใช้้โซเชีียลมีีเดีีย
เพื่่�อแสดงความคิิดเห็็นของตนเอง แลกเปลี่่ย
� นความคิิดและสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ ในฐานะพนัักงาน เราต้้องเข้้าใจหน้้าที่่รั� บผิ
ั ด
ิ ชอบ
ของเราในการใช้้วิิจารณญาณที่่ดีี
� ในกิิจกรรมทางออนไลน์์ของ
เราและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและนโยบายของบริิษัท
ั ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
ทั้้�งหมด
ยึึดถืือหลัักการของเรา

โปรดจำำ�ไว้้ว่่า: การรัับรู้้�มีีความสำำ�คััญ โปรดจำำ�ไว้้ว่่า ทุุกสิ่่�งที่่�คุุณโพสต์์
เป็็ นสาธารณะ ในการสื่่�อสารผ่่านระบบออนไลน์์ของคุุณ โปรดทราบถึึง
ข้้อมููลที่่�คุุณกำำ�ลัังแบ่่งปัั นและการรัับรู้้�ที่่�คุุณสร้้างขึ้้� นต่่อบริิษััท แบรนด์์และ
บุุคลากรของเรา
ไม่่พููดในนามของเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่� น โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
เฉพาะพนัักงานที่่�ได้้รัับอนุุญาตเท่่านั้้�นที่่�สามารถใช้้โซเชีียลมีีเดีียเพื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์อย่่างเป็็ นทางการในนามของบริิษััทของเรา หากคุุณเลืือก
ที่่�จะเขีียนเนื้้� อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� ผลิิตภััณฑ์์หรืือ
โอกาสทางธุุรกิิจ โปรดระบุุว่่าคุุณเป็็ นพนัักงานและระบุุให้้ชััดเจนว่่ามุุม
มองเป็็ นของคุุณเอง และไม่่จำำ�เป็็ นต้้องแสดงถึึงมุุมมองของบริิษััทของเรา
คุุณควรให้้คำำ�รัับรองตามความเป็็ นจริิงเท่่านั้้�นและหากคุุณกล่่าวอ้้างข้้อมููล
ใด ๆ ควรเป็็ นคำำ�กล่่าวอ้้างที่่�บริิษััทอนุุมััติิ
หมายเหตุุ: เราสนัับสนุุนให้้คุุณใช้้สิิทธิ์์ใ� นการแจ้้งข้้อกัังวลของคุุณ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครองตามกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ ซึ่่�งรวมถึึงการ
มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมบางอย่่างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขการ
จ้้างงานของคุุณ
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หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับโลกของเรา

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

คำำ�ถาม

เราสื่่�อสารด้้วยความรัับผิิดชอบ
ปกป้้ องบุุคคลและข้้อมููล คุุณควรระวัังที่่�จะ:

• ไม่่โพสต์์สิ่่�งที่่�เป็็ นการคุุกคามหรืือเลืือกปฏิิบััติิ โปรดดููที่่�นโยบาย

การป้้ องกัันการคุุกคาม การเลืือกปฏิิบััติิและการตอบโต้้
เอาคืืน รวมทั้้�งภาคผนวกในท้้องถิ่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• ไม่่โพสต์์ข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับหรืือเป็็ นกรรมสิิทธิ์์ �

• ไม่่โพสต์์รููปภาพจากงานหรืือกิิจกรรมที่่�บริิษััทให้้การสนัับสนุุนโดย
ไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากบุุคคลในภาพก่่อนโพสต์์

  คำำ�ถามและคำำ�ตอบ

ฉัน
ั เพิ่่ง
� ได้้อ่า่ นบล็็อกโพสต์์สำ�คัั
ำ ญเกี่่ย
� วกัับเฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�น เนื้้�อหา
ส่่วนใหญ่่มีีแต่่ข้อ
้ มููลที่ไ�่ ม่่ถูก
ู ต้้องและเขีียนโดยผู้้�ที่่ไ� ม่่เข้้าใจการดำำ�เนิิน
งานของเรา ฉัน
ั จะโพสต์์ความคิิดเห็็นเพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่นัักเขีียนรายนั้้�น
(และทุุกคนที่่อ่
� า่ นบล็็อก) ได้้หรืือไม่่
ไม่่ได้้ แม้้ว่่าคุุณจะต้้องการแก้้ไขข้้อมููลที่�่ผิิด แต่่คุุณควรติิดต่่อ
ผู้้�จััดการของคุุณหรืือทีีมสื่่�อสัังคมออนไลน์์ทั่�่วโลกเพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ�
เพื่่�อให้้สามารถโพสต์์ตอบที่่�เหมาะสมในนามของบริิษััทได้้
หลัังจากลองผลิิตภััณฑ์์ใหม่่แล้้ว ฉัันอยากจะบอกทุุกคนบนโซเชีียล
มีีเดีียว่่าผลิิตภััณฑ์์นี้้�น่่าทึ่่�งแค่่ไหน สามารถทำำ�ได้้หรืือไม่่
คุุณสามารถทำำ�ได้้ หากข้้อมููลที่�่คุุณแบ่่งปัั นนั้้�นเป็็ นความคิิดเห็็นโดย
สุุจริิต คุุณเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างชััดเจนว่่าคุุณทำำ�งานในบริิษััท
เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่�น และการกล่่าวอ้้างใด ๆ เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์นั้้�น
สอดคล้้องกัับการกล่่าวอ้้างที่่�บริิษััทอนุุมััติิ

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม

นโยบายเกี่่�ยวกัับโซเชีียลมีีเดีีย การประชาสััมพัันธ์์และการ
เผยแพร่่ต่่อสาธารณะ

นโยบายการป้้ องกัันการคุุกคาม การเลืือกปฏิิบััติิและการ
ตอบโต้้เอาคืืน
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สุุดท้้ายก่่อนจาก

สารบััญ

สายด่่วน

สุุดท้้ายก่่อนจาก
พิิจารณาสิ่่�งต่่อไปนี้้�…
คุุณอาจไม่่ทราบว่่า คุุณเพิ่่�งได้้ดำำ�เนิินการอย่่างหนึ่่�งที่่�เป็็ นสิ่่�ง
ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับบริิษััทของเราสำำ�เร็็จแล้้ว เพีียงอ่่านหลัักจรรยาบรรณ คุุณก็็สามารถเข้้าใจว่่าความหมายของการทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููก
ต้้อง ที่่�เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� และบทบาทหน้้าที่่�หลัักของคุุณ

ตอนนี้้�ได้้เวลานำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ไปปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�วัันของคุุณแล้้ว โปรดอ่่านหลัักจรรยาบรรณบ่่อย ๆ เมื่่�อใด
ก็็ตามที่่�คุุณต้้องการความช่่วยเหลืือเล็็ก ๆ น้้อย ๆ ในการตััดสิิน
ใจในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง และจะกลายเป็็ นสิ่่�งเล็็ก ๆ น้้อย ๆ ที่่�เราดำำ�เนิิน
การในแต่่ละวััน ซึ่่�งแสดงให้้โลกเห็็นถึึงนิิยามความเป็็ นเรา
หากคุุณมีีคำำ�ถามหรืือความคิิดเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เรานำำ�เสนอหรืือหาก
คุุณสงสััยว่่ามีีการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณของเรา นโยบาย
หรืือกฎหมาย โปรดพููดคุุยกัับผู้้�จััดการของคุุณหรืือบุุคลากร
ใด ๆ ที่่�ระบุุไว้้ในเอกสารฉบัับนี้้� ขอขอบคุุณที่่�สละเวลาและให้้
ความสนใจในการช่่วยให้้บริิษััทของเรามีีภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด
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คำำ�ถาม

ข้้อมููลติิดต่่อเพื่่�อขอความช่่วยเหลืือ

สารบััญ

สายด่่วน

หน้้าที่่�เข้้าชมล่่าสุุด

ข้้อมููลติิดต่่อเพื่่�อขอความช่่วยเหลืือ
หากคุุณมีีคำำ�ถาม เฮอร์์บาไลฟ์์ นิิวทริิชั่่น
� มีีบุุคลากรมากมายที่่�สามารถติิดต่่อขอความช่่วยเหลืือได้้ดัังนี้้�:

ปัั ญหาหรืือข้้อกัังวล
หากต้้องการถามคำำ�ถาม รายงานการ
กระทำำ�ที่�่อาจเป็็ นการประพฤติิมิิชอบหรืือ
ข้้อกัังวลด้้านจริิยธรรมอื่่�น ๆ

ติิดต่่อ
ผู้้�จััดการของคุุณ
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลในพื้้�นที่่�ของคุุณ
The Herbalife Nutrition IntegrityLine สามารถติิดต่่อได้้:

ออนไลน์์: ไปที่่� IntegrityLine.Herbalife.com
โทรศััพท์์:

   • ในสหรััฐฯ โทรติิดต่่อที่่�หมายเลข 1-800-461-9330
   • สำำ�หรัับพื้้�นที่่�นอกสหรััฐฯ
    ไปที่่� IntegrityLine.Herbalife.com

ส่่งข้้อความ: 1-213-335-2054 (สหรััฐฯ เท่่านั้้�น)

อีีเมล: EthicsandCompliance@Herbalife.com
ไปรษณีีย์์: Chief Compliance Officer

Herbalife Nutrition
800 West Olympic Blvd., Suite 406
Los Angeles, CA 90015

สำำ�หรัับคำำ�ถามทางกฎหมาย
ดููนโยบายของบริิษััท
สำำ�หรัับการสอบถามข้้อมููลจากสื่่�อ
สำำ�หรัับการสอบถามข้้อมููลจาก
นัักวิิเคราะห์์หรืือนัักลงทุุน
สำำ�หรัับการสนัับสนุุนและการรัับรอง
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ฝ่่ ายกฎหมาย

https://herbalife.policytech.com/
ฝ่่ ายสื่่�อสารองค์์กร

ฝ่่ ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ฝ่่ ายกฎหมาย

คำำ�ถาม

